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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 045/2018/DF

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MM. JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85,

 RESOLVE:

 NOMEAR a Senhora CAMILA SIPRIANO DE SOUZA, portadora do RG n. 

02442008-5 (SSP/MT) e inscrita no CPF/MF sob nº 046.377.371-33, para o 

cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara da 

Comarca de Alta Floresta, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 09 de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A Nº 044/2018/DF

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MM. JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85,

 RESOLVE:

 NOMEAR o senhor GUILHERME MARCHESE NISHIOKA, portador do RG. N. 

10.351.970-5 (SSP/PR) e do CPF n. 067.489.569-00, para exercer o cargo 

de Assessor de Gabinete I do Gabinete da Segunda Vara da Comarca de 

Alta Floresta, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 09 de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A Nº 043/2018/DF

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MM. JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85,

 RESOLVE:

 EXONERAR o servidor GUILHERME MARCHESE NISHIOKA, matrícula n. 

31082, do cargo de Assessor de Gabinete II do Gabinete da Segunda 

Vara desta Comarca de Alta Floresta, a contar da data de 11 de Julho de 

2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 09 de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A Nº 042/2018/DF

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MM. JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85,

 RESOLVE:

 EXONERAR a Senhora ANA CAROLINE BARROS NASCIMENTO, portadora 

do RG n. 22561269 (SSP/MT) e inscrita no CPF/MF sob nº 029.687.191-57 

do cargo de Assessora de Gabinete I do Gabinete da Segunda Vara desta 

Comarca de Alta Floresta, a contar da data de 09 de Julho de 2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 09 de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000475-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. CAFE - CLIMATIZACAO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000475-08.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: L. A. CAFE - CLIMATIZACAO - ME Advogado(s) do 

reclamante: JOEL QUINTELLA IMPETRADO: SECRETARIA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido liminar ajuizado por L. A. CAFÉ – CLIMATIZAÇÃO – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, representada por Laercio Antônio 

Café contra ato que intitula de ilegal e arbitrário praticado por Raquel Gaio, 

Chefe do Setor Financeiro do Hospital Regional Albert Sabin de Alta 

Floresta, vinculada a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato 

Grosso, todos qualificados nos autos em epígrafe. O impetrante alega que 

desenvolve atividade empresarial no ramo de climatização e por diversas 

vezes afirma ter prestado serviços ao Hospital Regional Albert Sabin de 

Alta Floresta-MT, por força do contrato de prestação se serviço firmado, 

todavia em relação aos serviços prestados desde o mês de novembro de 

2014, relata que não consegue receber os valores e ao buscar 

informações acerca do pagamento junto ao referido hospital, primeiro foi 

dito que não havia previsão de pagamento, pois os contratos estariam 

passando por auditoria e por último foi informado, via e-mail, que o 

pagamento só seria incluído no cronograma após a apresentação de 

certidões negativas da SEFAZ e Receita Federal. Pleiteou, em sede de 

liminar, a concessão da ordem mandamental para que a autoridade 

apontada como coatora se abstenha de exigir as certidões de 

comprovação de regularidade fiscal em relação aos serviços executados 

no contrato administrativo até o julgamento do mérito. No mérito, requer a 

concessão da segurança com a confirmação da liminar. O pedido inicial 

veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, a apreciação 

da liminar foi postergada para depois das informações a serem prestadas 

pela autoridade apontada como coatora (id 11968674). Notificados, o 

Estado de Mato Grosso, bem como a autoridade coatora prestaram 

informações, respectivamente, id’s 12084755 e 12296717. A liminar foi 

indeferida no id 12414163. O Ministério Público pela concessão da ordem 

mandamental para impedir a exigência abusiva da apresentação de 

certidões fiscais para fins de pagamento dos serviços efetivamente 

prestados, nos termos do seu parecer - id 13320152. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Como se sabe, 

o mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger 

direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou 

omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos 

em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data (art. 1º da 

Lei n. 12.016/90) e art. 5°. (...) LXIX da Constituição Federal; 

"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". 

Passo a análise das preliminares arguidas. 1. Da preliminar de ilegitimidade 

passiva do Estado. O Estado de Mato Grosso informa que o impetrante 
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prestou serviço terceirizado ao Instituto Pernambucano de Assistência e 

Saúde/HRCOL - IPAS, motivo pelo qual alega que eventual pagamento é de 

responsabilidade do IPAS, devendo o feito ser julgado extinto sem 

resolução do mérito. No entanto, no caso dos autos não é o pagamento 

dos serviços prestados a medida judicial que a impetrante pretende com o 

ajuizamento do mandado de segurança, até porque esta não seria a via 

processual adequada para vindicar esse direito, mas requer a impetrante 

que a autoridade coatora se abstenha de exigir as certidões de 

comprovação de regularidade fiscal referentes aos serviços prestados 

para dar prosseguimento ao processo de pagamento. Assim, por não 

prosperar, REJEITO à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado. 2. Da 

preliminar de ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Saúde. 

Quanto a preliminar suscitada, ela também não merece acolhimento, tendo 

em vista que o “mandamus” foi impetrado em desfavor da pessoa de 

Raquel Gaio, Chefe do Setor Financeiro do Hospital Regional Albert Sabin 

de Alta Floresta, vinculada a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de 

Mato Grosso, e não diretamente impetrado contra a Secretaria Estadual de 

Saúde do Estado de Mato Grosso. Por essa razão, REJEITO a preliminar 

arguida de ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Saúde. 3. Da 

preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Quanto à 

ilegitimidade passiva da autoridade coatora, não prospera a preliminar 

arguida, uma vez que o e-mail no qual foi remetido a impetrante com a 

exigência das certidões da Receita Federal e SEFAZ foi respondido pelo 

Setor Financeiro do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta na 

pessoa de Raquel Gaio, conforme documento acostado aos autos. Assim, 

REJEITO a preliminar arguida. 4. Da preliminar de Ausência de citação 

válida dos litisconsortes necessários. No que tange a preliminar arguida, 

denoto que ela não prospera, pois como já dito, o presente mandado de 

segurança não pretende o pagamento dos serviços executados, mas a 

dispensa da exigência das certidões de comprovação de regularidade 

fiscal, não havendo em que se falar em litisconsorte necessário, tendo em 

vista que tal exigência foi feita pelo Setor Financeiro do mencionado 

hospital. Portanto, REJEITO a preliminar suscitada. 5. Da preliminar de 

decadência arguida pelo Estado e pela autoridade coatora. Em relação à 

preliminar arguida, inobstante as razões suscitadas pelo Estado de Mato 

Grosso, bem como pela autoridade coatora de que a impetrante pretende 

receber os valores decorrentes aos serviços prestados de novembro de 

2014 a 05/02/2016, mas que só em 21/02/2018 ajuizou a presente ação, 

não prospera, uma vez que o ato ilegal combatido é a exigência das 

certidões da Receita Federal e SEFAZ feita pelo Setor Financeiro do 

Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta-MT, que ocorreu via e-mail 

no dia 19/02/2018. Assim, entre o referido ato intitulado como ilegal e a 

impetração do mandado de segurança não fluiu o prazo decadencial de 

120 (cento e vinte) dias, o que torna inviável a extinção do processo sem 

extinção do mérito. Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida. Pois bem. 

Não havendo outras questões preliminares ou nulidades a serem sanadas, 

passo a análise do mérito. A impetrante alega que a exigência das 

certidões de comprova de regularidade fiscal para que os serviços 

prestados ao Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta-MT sejam 

incluídos na programação de pagamento viola o seu direito líquido e certo. 

Sobre o tema, a jurisprudência é pacifica neste sentindo, ao estabelecer 

que viola direito líquido e certo a exigência de comprovação de 

regularidade fiscal do prestador do serviço para que a Administração 

Pública proceda ao pagamento pelo serviço já executado, sob pena de 

enriquecimento ilício e violação ao princípio da legalidade, devendo a 

Administração Pública se valer dos meios legais para eventual cobrança 

de débitos, como tem decidido o TJMT no acórdão abaixo transcrito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – RETENÇÃO DO 

PAGAMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXIGÊNCIA DE 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento dominante do 

colendo STJ é no sentido de que, apesar da exigência de regularidade 

fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a 

retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não 

cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da 

Administração Pública e violação do princípio da legalidade, haja vista que 

tal providência não se encontra elencada no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

(TJMT AI 158308/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). O STJ tem decidido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO 

APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 

277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem 

apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão 

recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. Esta Corte 

Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de 

regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é 

possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do 

não cumprimento da referida exigência. Precedentes. 3. O Ministério 

Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso 

Especial (fls. 174/178). 4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 271.151/SE, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/09/2015, DJe 25/09/2015). E para que a exigência seja legal, é 

necessário que haja previsão no contrato firmado entre a prestadora do 

serviço e a Administração Pública acerca da exigência da certidão de 

regularidade fiscal, como condição para o pagamento do serviço 

executado, sob pena de ofensa a direito líquido e certo, como tem decidido 

o TJMT, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – 

POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ 

PRESTADOS - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO. Inviável à concessão da 

liminar em mandado de segurança, para que a Administração Pública se 

abstenha de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como 

condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no 

contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público. (AI 

47394/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - 

EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE 

DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - 

PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR - RECURSO PROVIDO.Inviável à concessão da liminar em 

mandado de segurança, para que a Administração Pública se abstenha de 

exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição 

para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato 

firmado entre a empresa contratada e o ente público. (AI 9041/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). 

Importante destacar que, o presente mandado de segurança não visa o 

pagamento dos serviços executados, mas sim o afastamento da exigência 

das certidões de comprovação de regularidade fiscal para a continuidade 

do procedimento administrativo, como relatado pela impetrante na inicial, o 

que afasta a tese de inadequação da via eleita e ausência de prova, 

ressaltando que no mandado de segurança não há qualquer discussão 

quanto à retenção do pagamento. No caso vertente, o contrato acostado 

aos autos na cláusula terceira em que as partes dispõe sobre “o 

pagamento” estabelece no § 2º a seguinte obrigação: “no caso de 

irregularidade na emissão dos documentos por parte da CONTRATADA, 

tais como nota fiscal, medição, relação de funcionários, guia de 

recolhimento do FGTS, CND do INSS, o prazo de pagamento será contado 

a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados, e em 

consonância com o “caput” da Cláusula Terceira”. Assim, quanto aos 

documentos contidos no parágrafo segundo da cláusula terceira do 

contrato de prestação de serviço acostado aos autos quais sejam, nota 

fiscal, medição, relação de funcionários, guia de recolhimento do FGTS e 

CND do INSS, à exigência se mostra legal. Se a exigência não se refere a 

nenhum desses documentos que se encontram descritos no referido 

parágrafo, ela se revela ilegal e abusiva. Vale ressaltar que, o Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente a concessão da ordem 

mandamental para impedir a exigência abusiva de apresentar certidões 

fiscais para fins de pagamento dos serviços efetivamente prestados, sob 

pena do Estado enriquecer as custas do particular, nos moldes do parecer 

juntado aos autos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, verificado o direito 

líquido e certo da impetrante, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

pela impetrante L. A. CAFÉ – CLIMATIZAÇÃO – ME para CONCEDER a 
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segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha 

de exigir a certidão de comprovação de regularidade fiscal referente aos 

serviços executados no contrato administrativo acostado aos autos, com 

exceção dos documentos previstos na cláusula terceira do parágrafo 

segundo do contrato administrativo (nota fiscal, medição, relação de 

funcionários, guia de recolhimento do FGTS, CND do INSS) e, em 

consequência, revogo a liminar indeferida no id 12414163. Expeça-se 

incontinenti o necessário para o cumprimento da presente sentença. 

Assim, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/2015, declaro extinto o 

feito com resolução de mérito. Em relação às informações prestadas pela 

autoridade coatora Raquel Gaio, vejo que a manifestação veio 

desacompanhada da procuração da advogada por ela constituída, Dra. 

Ana Lais Pacheco Gabriel – OAB/MT n. 18.702/0. Assim, visando sanar a 

irregularidade, nos termos do artigo 104, § 1º, do CPC/15, INTIME-SE a 

advogada subscritora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

procuração, sob pena, desde já, em caso de não atendimento da ordem 

judicial, a manifestação ser considerada ineficaz (artigo 104, § 2º, do 

CPC/15), devendo a Secretaria da Vara após certificar o decurso do 

prazo, desentranhar a referida manifestação. Processo isento de custas e 

honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Em 

tempo, EXTRAIA-SE cópia integral desta decisão, encaminhando-a à 

autoridade impetrada, conforme determina o artigo 13 da Lei nº 

12.016/2009. Nos termos do § 1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, a 

decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo 

que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os 

autos REMETIDOS ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com nossas homenagens. Caso a decisão seja mantida pelo 

TJMT, certificado o trânsito em julgado, independentemente de nova 

conclusão, arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 18 de 

junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000098-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR GOMES LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 14036677, interpostos pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Embargada, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, ao teor do Art. 1.023, §2º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DE PAULA FREIRE (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 1402786; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000301-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TAVARES JUNIOR OAB - MT23923/O (ADVOGADO)

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 14043753; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003274-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. B. (RÉU)

L. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT0013227A-B (ADVOGADO)

MARILUCIA NOBREGA CORREA OAB - 889.047.761-04 

(REPRESENTANTE)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 14058410; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (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:

ELISEU SOARES LEITE (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado e do Art. 1.255/CNGC, para 

manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade oposta pela Parte 

Requerida sob Id 14059634, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 5808-65.2012.811.0007

 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): HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:13.604/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DA 

FAZENDA NACIONAL, para devolução dos autos nº 

5808-65.2012.811.0007, Protocolo 104052, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1441 Nr: 135-87.1995.811.0007

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

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Dist. de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:1746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DA 

FAZENDA NACIONAL, para devolução dos autos nº 

135-87.1995.811.0007, Protocolo 1441, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124332 Nr: 2097-47.2015.811.0007

 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: Eduardo Silveira Fraiz Vasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalia Marina de Carli Canhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:Terceiro interessado

Resumo da inicial: (interessada): Eduarda Canhos Fraiz Vasquez Filiação: 

Eduardo Silveira Fraiz Vasques e Natalia Marina de Carli Canhos, data de 

nascimento: 31/08/2009, brasileiro(a), natural de Alta floresta-MT, 

Floresta-MT, representada por : Eduardo Silveira Fraiz Vasques, Cpf: 

03205907124, Rg: 165.2542-6 SEJSP MT Filiação: Endereço: Rua das 

Serejeiras, Nº 1350, Fundos., Bairro: Jardim Botânico, Cidade: Sinop-MT, 

ingressou com ação de inventário em face de Natalia Marina de Carli, a 

requerente é filha de Natalia Marina de Carli, falecida em 17/12/2011, sem 

deixar testamento, deixando uma filha menor, deixando bens a inventariar, 

sendo: 50%(cinquenta por cento) do Capital Social da Empreasa de 

Reciclagem e Coleta Seletiva Alta Floresta/MT, no valor de 

R$15.000,00(quinze mil) reais; 01(uma) Motoneta Marca: Honfa/Bis 125 

ES, no valor de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais)...

Decisão/Despacho:Vistos.

Defiro o requerimento de assistência judiciária, ante a afirmação do 

requerente de ser desprovido de condição financeira para arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, declaração realizada sob 

as penas legais, com fulcro na Lei nº 1.060/50.

Nomeio inventariante a Sra. Diana De Carli Canhos.

Intime-a da nomeação, bem como para que preste compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Prestado o compromisso, intime-a para que apresente as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado 

termo circunstanciado.

Apresentadas as primeiras declarações, citem-se os interessados não 

representados, bem como intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem sobre as primeiras declarações.

Retifique-se a autuação do feito, bem como o sistema informatizado apolo, 

a fim de constar como inventariante a sra. Diana De Carli Canhos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete T. Santos

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALLI KLANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 3147 Nr: 64-22.1994.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Q S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PRÉ 

MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Siqueira Arruda 

Campião - OAB:9955, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285, 

Jeverson Luiz Quinteiro - OAB:4590-B, ROBERTO CARLONI DE ASSIS 

- OAB:11.291, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora a 

manifestar-se no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito, 

uma vez que para remessa dos autos é necessário convênio com o TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102819 Nr: 4452-35.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias 

da Silva, Nivalda de Sousa Matos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, em face da penhora online ter 

restado infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 98938 Nr: 371-43.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Stupp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, em face da penhora online ter 

restado infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129135 Nr: 4665-36.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva Aparecida Silvestre

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, em face da penhora online ter 

restado infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130645 Nr: 5487-25.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT,  Louise Rainer  Pere i ra  Gionédis  - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, em face da penhora online ter 

restado infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2091 Nr: 180-86.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora e Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Ludovico Antonio Merighi - OAB:24.821, Luiz 

Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora a 

manifestar-se no prazo de 5 dias, acerca da certidão de óbito do 

executado juntada às fls. 77, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65355 Nr: 4881-07.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Taguá Agropecuária S/A, Dilza Ribeiro Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Aparecido Pelissari, Fabricia 

Laranja Orlando, Valdelice Manchado Pelissari, Antonio Rubens Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Nilton de Souza 

Arantes - OAB:10865/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

executada, para manifestação acerca da petição do autor de fls. 177, em 

atendimento ao dispositivo da decisão de fls. 161: "Se a parte exequente 

requerer a adjudicação, INTIMEM-SE os executados acerca do pedido, na 

forma do artigo 876, § 1º, do CPC/2015."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002412-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002412-53.2018.8.11.0007 

AUTOR: JORGE JOSE DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Diante do teor do parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio 

Técnico sob ID 14070561, INTIME-SE a parte autora dar atendimento à 

solicitação feita pela médica subscritora do relatório, em até 48 (quarenta 

e oito) horas, por meio da juntada dos documentos pertinentes, para 

viabilizar a análise da tutela de urgência pleiteada. Aportadas as 

comprovações, REQUISITE-SE ao NAT nova análise do caso. Cumpridas 

as determinações, voltem-me conclusos, COM URGÊNCIA. Às 

providências. Alta Floresta, 9 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito, em Substituição Legal

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS (RÉU)

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (RÉU)

ESTER DA SILVA (RÉU)

SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte exequente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da certidão 

sob ID 14059028.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa do seu patrono habilitado, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, indicando se a 

autora compareceu à perícia médica designada para 31/10/2017 (ID 

9624334).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001081-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 6689044. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001458-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a perícia realizada, bem como requerer o que de 

direito, haja vista a inércia do requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002345-88.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - CITE-SE o 

executado, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 

(três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo 

com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

observando a ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens 

imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela 

intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na execução 

de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora 

recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa 

pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora 

(art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de 

Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

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

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 6 - 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

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

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 7 - 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 09 de julho de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000643-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

I. K. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000643-10.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ISADORA KATO NOGUEIRA DA SILVA, CASSIANA 

GABRIEL KATO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Defiro o 

pedido retro, portanto, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22 de novembro de 2018, às 13h:40min, a ser realizada no CEJUSC. No 

mais, cumpra-se conforme decisão prolatada sob o ID n. 12231927. Alta 

Floresta, MT, 09 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito em Substituição Legal

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE MARIELE LIMA (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 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 14033840, 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, 7 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN RODRIGUES HOMEM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

agosto de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA RAMALHO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 
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agosto de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

agosto de 2018, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerido acerca do documento 

apresentado no ID n. 13457306 para apresentar comprovante do acordo 

realizado em audiência, no prazo de 5 (cinco) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002158-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: LEIA APARECIDA DA SILVA BACK 

Vistos. Visando demonstrar a capacidade de postular perante o Juizado 

Especial Cível, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a condição de microempreendedor individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º, II, da Lei nº 9.099/95 

e do Enunciado nº 135 do FONAJE, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002159-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA 

Vistos. Visando demonstrar a capacidade de postular perante o Juizado 

Especial Cível, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a condição de microempreendedor individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º, II, da Lei nº 9.099/95 

e do Enunciado nº 135 do FONAJE, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE SPINA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002160-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: JORGE HENRIQUE SPINA DE 

SOUZA Vistos. Visando demonstrar a capacidade de postular perante o 

Juizado Especial Cível, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar a condição de microempreendedor individual, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º, II, 

da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 135 do FONAJE, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 

de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA FLORENCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002161-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: ADRIANA DA SILVA FLORENCIO 

Vistos. Visando demonstrar a capacidade de postular perante o Juizado 

Especial Cível, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a condição de microempreendedor individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º, II, da Lei nº 9.099/95 

e do Enunciado nº 135 do FONAJE, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DE SOUZA (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)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002162-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: MARCELO DOMINGOS DOS 

SANTOS - ME Vistos. Visando demonstrar a capacidade de postular 

perante o Juizado Especial Cível, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar a condição de microempreendedor 

individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8º, II, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 135 do FONAJE, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

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

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002163-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: MARCIO JOSE CARLOS GARCIA 

Vistos. Visando demonstrar a capacidade de postular perante o Juizado 

Especial Cível, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a condição de microempreendedor individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º, II, da Lei nº 9.099/95 

e do Enunciado nº 135 do FONAJE, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA EMY DE SOUZA E KUDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002170-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FREDERICO AUGUSTO 

MARUCO DE CASTILHO CHAGAS REQUERIDO: JANAINA EMY DE SOUZA 

E KUDO Vistos. Considerando que o comprovante de endereço não está 

no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer 

documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel 

constante do referido comprovante, intime-se a requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002154-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE KEROLINE MOTA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002154-43.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: EMANUELLE KEROLINE MOTA SIQUEIRA Vistos. Analisando 

os títulos executivos que embasam a presente execução, verifico que há 

divergência quanto a requisito essencial, qual seja “o nome da pessoa a 

quem ou à ordem de quem deve ser paga”, como elencado no artigo 75 do 

Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Consta como credor o 

próprio executado, razão porque resta descaracterizada tal cártula como 

título executivo. Por esta razão, INDEFIRO a petição inicial, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

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

custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, 

caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002155-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI APARECIDA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002155-28.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: LINEI APARECIDA DE SIQUEIRA Vistos. Analisando o título 

executivo que embasa a presente execução, verifico que falta requisito 

essencial, qual seja “o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve 

ser paga”, como elencado no artigo 75 do Decreto nº 57.663/66 (Lei 

Uniforme de Genebra), razão porque resta descaracterizada tal cártula 

como título executivo. Por esta razão, INDEFIRO a petição inicial, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 
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custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, 

caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12940101 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12940109 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12910101, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-35.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

ALCENA NILSON RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12826119 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12826148 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12826119, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12987744, foi interposto 

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

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

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12987744, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003506-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COUGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G2PTV PRODUCOES E EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO)

DANIEL CIDRAO FROTA OAB - CE19976 (ADVOGADO)

ANDRE RODRIGUES PARENTE OAB - CE15785 (ADVOGADO)

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA OAB - CE15783 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Autora acerca da 

correspondência devolvida apresentada no ID 11976072, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do requerido para 

posterior citação. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço do requerido para citação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V HIDALGO BELIDO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Requerente do inteiro teor dos 

documentos apresentados nos IDs de nº 14036959 e 14036983, para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001036-32.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: DIEGO 

DA SILVA DE SOUZA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 
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60.746.948/0001-12, ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS, S/N, BAIRRO VILA 

YARA, NA CIDADE DE OSASCO/SP, CEP –06.029-900. FINALIDADE: 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S.A, na 

pessoa do representante legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, 

§2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os 

termos da ação indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que 

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 

de agosto de 2018, às 13:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alta Floresta - 

MT, 6 de julho de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) 

Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ monali ribeiro estagiária matrícula 34412 

Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. 

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002027-08.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: PAULO SERGIO DA 

SILVA SOARES Vistos. Diante da informação de ID 13903915, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo mandado de 

intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito será 

extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código 

de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 3 

de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (EXECUTADO)

ARIOSTO DA RIVA NETO (EXECUTADO)

LIDA NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CRISTIANA BUENO DA ROCHA CASTELLOES DA RIVA (EXECUTADO)

TATIANI TIEKO MIURA DEITOS (EXECUTADO)

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002353-65.2018.8.11.0007 BANCO DA AMAZONIA SA LIDA 

NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros (7) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o(s) bairro(s) Rod. MT-208, 

Setor C, Setor F. 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. Alta Floresta, 9 de julho 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001199-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DO PRADO MACEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001199-46.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO S.A. GABRIEL 

DO PRADO MACEDO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos, requerendo a diligência que entende 

necessária, no prazo de 15 (quinze) dias, face a decisão que suspendeu 

o feito (ID 9238859) em razão do pedido de suspensão feito em minuta de 

acordo (ID 8773132). Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001331-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DAS NEVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001331-69.2018.8.11.0007 ANDREIA DAS NEVES SANTANA 

TELEFONICA BRASIL S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 9 de 

julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001071-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001071-89.2018.8.11.0007. 
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REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo 

exequente (ID. 14047129), a fim de que este Juízo diligencie com o escopo 

de obter informações sobre o atual endereço do devedor, eis que trata-se 

de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz, principalmente 

porque o credor não comprovou que esgotou todos os meio para obter 

informação sobre o endereço da Parte Requerida. Neste sentido segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014) "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. - De 

acordo com tranqüila jurisprudência, o juiz não pode substituir o autor no 

dever de diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter 

informações referentes a localização do réu. O deferimento da diligência 

impõe-se desde que tenham sido esgotados os meios à sua disposição. " 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal - Agravo de Instrumento n. 

20020020009217 - Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 - Relator: 

Haydevalda Sampaio - Publicação: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002 

Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 40, 2o trimestre de 2005.) Assim, intime-se o 

Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo CPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 09 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219704 Nr: 2625-56.2016.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiber Fernando Nunes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Na esteira do art.4º do Decreto-Lei 911/67, DEFIRO o pedido de fls. 

75/76 e CONVERTO o feito em ação de execução de título extrajudicial.

2.CITE-SE o Executado 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.

3.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 4.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

5.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

7.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235839 Nr: 13315-47.2016.811.0004

 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: Byanca Guimarães Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

1. Equivoca-se o Requerido ao interpor o Recurso de Apelação de fls. 

51/57, haja vista que atacou a cópia de uma sentença proferida em autos 

diversos Cód. 202324, em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios 

de Seguro DPVAT.

2. Impende salientar, que a referida cópia foi acostada aos autos 

juntamente com os documentos que acompanharam a impugnação à 

contestação e, portanto, não pode ser objeto de recurso nestes autos.

3. Desta feita, DETERMINO o desentranhamento das peças relativas ao 

citado recurso de fls. 51/57, que deverão ser devolvidos ao Requerido 

mediante certidão nos autos.

4. Outrossim, objetivando evitar qualquer ulterior alegação de nulidade, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

5.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248823 Nr: 5426-08.2017.811.0004

 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: Roziel Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Não havendo preliminares e nem tampouco vícios processuais a serem 

corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 6237-07.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Berbiton Conceição do Prado, 

Luiza de Souza Prado

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72521 Nr: 5800-73.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Abadio Pereira Cardoso, 

Benigno Pereira Maia, Pedro Pinto de Rezende, Jorge Elias Abrão, José 

Augusto Pinheiro, Ismael Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Vatutin Pereira 

Maia, Carlos Pereira Maia, Dirce Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide - OAB:, Lucineide 

de Oliveira - OAB:DF/4775

 Vistos.

1.Às fls.202/203 o executado Vatutin pediu pela sua exclusão do polo 

passivo sob o fundamento de que saiu da empresa em 2009, tendo cedido 

suas quotas aos senhores Edgar Abreu Magalhães e Isac Azevedo 

Magalhães, que teriam assumido o passivo da sociedade empresária. 

Intimado, o Estado não se manifestou, fl.216.

2.Com efeito, observa-se que os débitos tributários foram constituídos em 

2006, fl.03, antes da alegada saída do peticionante do quadro societário 

da empresa MAIA, fls.208/213.

 3.Ademais, segundo o art.123, CTN, "salvo disposições de lei em 

contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes". Como se vê, a regra é que negócios particulares que 

importem transferência de obrigações tributárias tem eficácia só entre os 

negociantes, não abrangendo o fisco. A exceção depende de lei 

específica, a qual, para o caso, não existe.

4.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls.202/203.

5.INTIME-SE o exequente para requerer o que entender cabível, no prazo 

de 10 (dez) dias.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21741 Nr: 648-88.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vieira da Encarnação, Rafael Martins 

Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Luciana, José Carlos Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RITA SILVA LIMA - 

OAB:29204/GO, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, JACY 

HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 VISTOS.

1. Diante do pedido de fls. 1.327/1.328, da inexistência de impugnação do 

Executado (fls. 1.366) e, em especial, dos documentos juntados às fls. 

1.329/1.352, DEFIRO a Habilitação dos herdeiros da Autora, MARIA 

APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO, nos termos do art. 687 e ss., do 

CPC/2015.

2. PROCEDA-SE as anotações necessárias no sistema Apolo e na capa 

dos Autos, para a substituição da parte Autora.

3. DEFIRO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, 

CPC/2015.

4. INTIME-SE a parte Exequente, na pessoa do advogado constituído (fls. 

1.328), para que se manifeste acerca das informações de fls. 1.357, bem 

como promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 18-61.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEÍCULOS E PEÇAS

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

 4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185401 Nr: 7122-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. O pedido de restrição via Renajud está prejudicado, uma vez que não 

foram localizados veículos em nome do executado, conforme extrato 

anexo.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261374 Nr: 13843-47.2017.811.0004

 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: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Vistos.

1.Melhor se faz o exame da prescrição por ocasião julgamento, uma vez 

que o mérito, qual seja, reconhecimento ou não da existência de relação 

contratual válida entre as parte é questão prejudicial.

2.Nesses termos, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 
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sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos 

autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193631 Nr: 12830-18.2014.811.0004

 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: MNDIdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFIdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janio Alves Matos Filho - 

OAB:GO 36.848, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - OAB:MT 

17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 DESPACHO

Código: 193631.

Vistos, etc.

1. Após a juntada das derradeiras alegações da parte requerida o 

processo retornou ao gabinete, contudo imperial registrar a necessidade 

de manifestação do Ministério Público. Deste modo, como não há nos 

autos informação quanto a intimação do órgão ministerial, DETERMINO que 

a secretaria certifique no bojo do feito se o Parquet foi devidamente 

intimado para pronunciar-se. Sendo positiva a resposta, faça conclusos 

para prolação da pertinente sentença. Do contrário, vista ao MP.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Barra do Garças-MT, 09/07/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23066 Nr: 140-11.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de Torixoréu - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Gerson Valério Pouso - OAB:0001, Sandro Luis Costa Saggin 

- OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 6713-55.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva, João Batista 

Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266065 Nr: 16822-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200618 Nr: 4159-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odília Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.
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4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234307 Nr: 12246-77.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benedito Lopes, Márcia Helena Rocha de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odília Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 Vistos.

1.Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

2.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184189 Nr: 5640-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva, Móveis Tubulares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O, 

Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209462 Nr: 9197-62.2015.811.0004

 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: Dione Raquele Cavali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Carlos Bourguignon, Thayna 

Lemos Bourguignon, Janaina Bezerra Bourguignon, Gabriel Bezerra 

Bourguignon, Gabriela Fernanda de Souza Bourguignon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEI RODRIGUES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 9197-62.2015.811.0004, Protocolo 

209462, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175271 Nr: 8916-77.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nipponflex Indústria de Colchões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Saugo dos Santos - 

OAB:29.816/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEI RODRIGUES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 8916-77.2013.811.0004, Protocolo 

175271, 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.: 246737 Nr: 4037-85.2017.811.0004

 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: Marcos Antônio Rocha Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Trindade Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ROCHA LIMA 

- OAB:15.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 21/23.

 2. CITE-SE a interditanda para a entrevista que será realizada no dia 09 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), neste 

juízo. Na oportunidade, DETERMINO seja o interditando advertido sobre a 

possibilidade de constituir advogado para impugnar o pedido de interdição, 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista, sob pena de ser-lhe 

nomeado curador especial, nos termos do art. 752, §2º, CPC/2015.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170077 Nr: 2356-22.2013.811.0004

 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: Wilson Melquiades do Carmo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2356-22.2013.811.0004 – CÓDIGO 170077

Vistos.

 Ante a informação constante na certidão retro, nomeio o perito Valdo de 

Sousa, CRM/MT nº 2034, podendo ser encontrado a Rua Valdir Rabelo, nº 

696, Multiclinica, Centro, nesta cidade.

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 para 

Designação de audiência.

Intime-se. Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190660 Nr: 10777-64.2014.811.0004

 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: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Embra 

- Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Fernando Gabriel Nami Filho - 

OAB:209080/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 190660

DEFIRO o pedido da requerente, devendo proceder-se a baixa da 

averbação promovida em razão destes autos, constante nas matrículas de 

n.º 317, 318, 319 e 320.

Após, arquivem-se o feito, observando as baixas de costume.

Às providências.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195627 Nr: 897-14.2015.811.0004

 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: Francisco Pereira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 897-14.2015.811.0004 – CÓDIGO 195627

Vistos.

 Ante a informação constante na certidão retro, nomeio o perito Valdo de 

Sousa, CRM/MT nº 2034, podendo ser encontrado a Rua Valdir Rabelo, nº 

696, Multiclinica, Centro, nesta cidade.

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 para 

Designação de audiência.

Intime-se. Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5227 Nr: 2169-10.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real de Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA SERRA DOURADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 5227

DEFIRO o pedido da requerente, devendo proceder-se a baixa da 

averbação R.07, constante na matrícula de nº 16.797.

Após, arquivem-se o feito, observando as baixas de costume.

Às providências.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280939 Nr: 7728-73.2018.811.0004

 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: EFAR, CRR, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7728-73.2018.811.0004 - Cód. 280939

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira às fls. 09.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 03 de outubro 

de 2018, às 13h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 4 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35224 Nr: 556-08.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - 

03.774.720/0001-00, Olegário José Antunes Neves, Cleire Silva Costa 

Neves

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Intime o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177192 Nr: 11373-82.2013.811.0004

 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: Marleide Francisca Moreno Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca do retorno dos autos.

 Diga a parte autora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213421 Nr: 11488-35.2015.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.689

 Vistos.

Acerca do retonro dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, digam as 

partes.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192992 Nr: 12364-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ângela Ajala Osuna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025

 Vistos.

Acerca do retorno dos autos, digam as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230126 Nr: 9177-37.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria Droga Farma Ltda - ME

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

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Do retorno dos autos, digam as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176377 Nr: 10352-71.2013.811.0004

 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: Zelito Simon Barbosa

 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.

Do retorno dos autos, digam as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151229 Nr: 1249-11.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Carrijo de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, José Rodrigues de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 Vistos.

Do retorno dos autos, digam as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174150 Nr: 7462-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Fernando de Souza Spohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 

15.338, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

Do retorno dos autos, diga o autor.

Intim-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176150 Nr: 10071-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Rezende Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

Acerca do retonro dos autos, diga o autor.

Intime-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229939 Nr: 9059-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVANELLI MOTOS MULTIMARCAS LTDA ME, 

Ana Flávia Pereira Coelho Ravanelli, Rogério Ravanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9059-61.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 229939

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de RAVNELLI MOTOS MULTIMARCAS 

LTDA ME E OUTROS.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 52, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação do autor para se manifestar, sob pena de suspensão do feito. 

Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 58.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
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Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

oportunizado à fls. 46/49, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182406 Nr: 4150-44.2014.811.0004

 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: Marinalva Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nacional Expresso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Jones Rodrigues 

Ferreira - OAB:MG - 61.344 - B

 Processo nº 4150-44.2014.811.0004 – Código 182406

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais e morais 

proposta por Marinalva Marques de Souza em face de Nacional Expresso 

LTDA, ambos qualificados. Consta na peça exordial, em síntese, que a 

autora foi uma das vítimas do crime de roubo ocorrido enquanto viajava no 

ônibus da empresa ré.

Narra a autora que, em 02 de dezembro de 2013, a caminho da cidade de 

Barretos/SP, o ônibus da empresa ré foi parado por assaltantes armados, 

os quais roubaram os seus pertences, no valor total de R$5.124,80 (cinco 

mil cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e dos demais 

viajantes.

Alega que os assaltantes retiraram a chave do ônibus, impossibilitando o 

motorista de continuar viagem. Em razão disso, enquanto os passageiros 

aguardavam o resgate - o qual demorou horas - a empresa ré não lhes 

prestou a devida assistência, tendo de suportarem sensação de calor, 

chuva e sede.

 Ao serem resgatados, narra que os passageiros tiveram de transferir as 

bagagens a outro ônibus, o qual não funcionou. Com isso, retornaram ao 

ônibus em que ocorreu a fatídica situação e seguiram viagem até a 

próxima cidade, com alta sensação térmica, visto que o ar-condicionado 

do veículo tinha sido alvo de tiros.

Diante destes fatos, pugna a autora por indenização por danos materiais, 

na importância de R$5.124,80 (cinco mil cento e vinte e quatro reais e 

oitenta centavos), e por danos morais, em 36.200,00 (trinta e seis mil e 

duzentos reais).

Citada, a parte ré contesta a ação, sob o argumento de inexistência de 

responsabilidade civil da empresa, haja vista entendimento consolidado da 

jurisprudência na direção de ser o roubo a ônibus causa excludente da 

responsabilidade, por se tratar de caso fortuito – estranho à atividade de 

transporte. Ademais, sustenta a ausência de comprovação de danos 

morais e materiais pela autora.

Impugnação à contestação apresentada às fls. 42, reiterando os termos 

da peça inicial.

Após audiências de instrução probatória, sem apresentação de memoriais, 

vieram os autos conclusos para sentença.

É o suficiente relatório.

A parte autora pretende indenização pelos danos materiais estimados em 

R$5.124,80 (cinco mil cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e 

morais, em R$36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), 

experimentados em razão de ter sido vítima de assalto à mão armada no 

interior do ônibus de propriedade da empresa ré.

É inegável que o evento causou à autora momentos de tensão e angústia 

no interior do ônibus de propriedade da empresa ré quando realizava 

viagem. Todavia, a questão que versa os autos se assenta sobre a 

responsabilidade desta em indenizar aquela pelos fatos ocorridos e danos 

causados.

 O fato descrito na exordial, sem maiores divagações, enquadra-se dentre 

as excludentes de ilicitude, qual seja, o chamado caso fortuito externo. 

Não há, neste caso, nexo de causalidade entre a conduta da ré (atividade) 

e o dano sofrido pela autora.

Explica-se. O prestador de serviços somente deve responder por danos 

decorrentes de fatos conexos com o serviço inerente à sua própria 

atividade. Com isso, não há nos autos qualquer comprovação de violação 

do dever jurídico pela parte ré, o que se afasta o dever indenizatório dos 

prejuízos experimentados pela parte autora.

Não se pode, diante disso, impor à empresa ré a obrigação de indenizar 

por danos decorrentes de ação exclusiva de terceiro, como a conduta 

criminosa da qual foi vítima a autora, pois não guarda nexo algum com a 

atividade desenvolvida pela ré.

Logo, o assalto a passageiros no decorrer da viagem, por não possuir 

conexão com os serviços prestados pela empresa ré, de modo que os 

danos dele decorrentes não integram o risco do empreendimento, deixa de 

se falar em responsabilidade civil objetiva, configurando-se caso fortuito 

externo.

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA 

– ASSALTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO – CASO FORTUITO 

– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECUSO. 

IRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte 

Superior, não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo em 

caso de assalto à mão armada dentro de ônibus, pois o evento é 

considerado caso fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a 

responsabilidade da empresa transportadora. Precedentes. 2. Agravo 

regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp:1185074 SP 

2010/0044518-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE 03/03/2015)

Ademais, cumpre esclarecer que não se pode transferir a 

responsabilidade do ao particular pelo simples risco do exercício de sua 

atividade comercial, sem a comprovação do seu ato culposo. Do contrário, 

a responsabilidade objetiva do transportador passaria a ser a do risco 

integral, não adotada no ordenamento jurídico.

Diante do exposto, consubstanciado nas fundamentações acima 

explanadas, julgo IMPROCENDENTES os pedidos formulados na peça 

inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa.

No entanto, tais verbas deverão ficar em condição suspensiva de 

exigibilidade, visto que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182344 Nr: 4100-18.2014.811.0004

 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: Jacy Ribas Paiva, João Alves Feitosa, José Antonio da 

Silva, João Macena de Oliveira, José Maria Braga, José Morais da Silva, 

Lourdes Rezende de Souza, Luismar Narciso Pereira, Luiz Dourado da 

Silva, Joyce Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 PROCESSO Nº 4100-18.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 182344

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA movida por JACY RIBAS PAIVA E OUTROS 

em face de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 477, foi determinada, por este 

Juízo, a intimação do autor para se manifestar acerca dos cálculos 

apresentados pelo requerido. Destarte, a parte requerente quedou-se 
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inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 479.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o requerente, 

por meio de seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

oportunizado à fls. 477, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41244 Nr: 645-94.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 41244

Vistos.

Acerca da certidão de fls. 148, diga o exequente.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5780 Nr: 194-21.1994.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES DE BARROS E S/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD: 5780

Vistos.

INTIME-SE o perito, pessoalmente, para cumprir o oportunizado na decisão 

de fl. 302 proferida por este Juízo.

 Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

INTIME-SE o autor para, em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a 

proposta.

Com manifestação favorável ao valor dos honorários, INTIME-SE o autor 

para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da prova, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculado ao juízo, 

bem como apresentar quesitos. Ato contínuo, INTIME-SE o requerido para 

apresentar os seus respectivos quesitos.

Após, remetam-se cópia dos quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando o perito nomeado que caso entenda necessário analisar 

outros exames e laudos do feito, poderá retirar os autos em carga, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Com a apresentação do laudo, promova-se a transferência, mediante 

alvará judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo perito.

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto ao laudo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210938 Nr: 10066-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10066-25.2015.811.0004 – Código 210938Vistos. 

DETERMINO que o CRM (Conselho Regional de Medicina) seja oficiado da 

desídia do profissional citado acima. E ainda, FIXO multa no valor de R$ 

1.000,00, a ser paga pelo perito, perante o ocorrido. Desse modo, NOMEIO 

novo perito, conforme o artigo 468, II do Código de Processo Civil, o Sr. 

Valdo de Sousa, com endereço na Rua Maria das Merces, n° 24, Dermat, 

Barra do Garças/MT, telefone 34018487.INTIME-SE para agendar data e 

hora, que não poderá 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 arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.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 para Designação de audiência.Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200001 Nr: 3760-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altieres Pacheco de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 Processo 3760-40.2015.811.0004 – Código 200001

Vistos.

Nomeio como perito do juízo, independentemente de termo de 

compromisso, o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser encontrado a Rua 

Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do Garças/MT, com número 

para contato (66) 3401-8882, para que preste seu contributo ao feito, em 

liquidação de sentença, nos moldes da decisão de fls.167/174.

Deverá o perito apresentar proposta de honorários em 10 (dez) dias, a 

contar da sua intimação, bem como indicar, neste mesmo prazo, 03 (três) 

datas distintas - com intervalos de 20 (vinte) dias entre uma e outra - em 

que poderá iniciar os trabalhos.

 Após, deverão as partes se manifestar sobre a proposta de honorários.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268307 Nr: 18266-50.2017.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sávio Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SANTIAGO FREITAS 

DINIZ - OAB:16.066/MT, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 PROCESSO Nº 18266-50.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 268307

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

ARAGUAIANA-MT em face de PAULO SÁVIO MARQUES DOS SANTOS.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 18, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação do autor para se manifestar acerca da petição/documentos de 

fls. 11/17. Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o 

prazo previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na 

certidão de fls. 21.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

oportunizado à fls. 18, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261034 Nr: 13640-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Sandra Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 Processo nº 13640-85.2017 – Código 261034

Vistos.

Acerca da proposta apresentada, diga o executado. Anoto o prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100106 Nr: 5109-54.2010.811.0004

 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: Cynara Martins Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Djalma de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 PROCESSO Nº 5109-54.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 100106

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por CYNARA MARTINS LIMA 

em face do ESPÓLIO DE DJALMA DE OLIVEIRA LIMA.

À fls. 34, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, tendo em 

vista que houve partilha amigável entre os herdeiros dos bens deixados 

pelo falecido.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

contestou ou manifestou na presente ação, não importando, portanto, sua 

anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 34, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pela inventariante, conforme comprovantes juntados à fls. 

15.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232694 Nr: 10993-54.2016.811.0004

 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: Carlos Cesar Stucchi Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando Girolli - 

OAB:253674/SP, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - 

OAB:20511

 CÓDIGO 232694

Vistos.

Certifique-se a Serventia a respeito da revelia do réu Emiliano Sampaio.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há 

outras provas que pretendem produzir, especificando-as e 

justificando-as, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, conclusos para julgamento ou saneamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178271 Nr: 128-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusdene Adorno Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soubhia e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 PROCESSO CÓD. 178271

Vistos.

Defiro o requerimento apresentado a fls.147.

Dessa forma, retiro as restrições pendentes nos veículos recebidos pela 

autora a título de adjudicação, conforme comprovante em anexo.

 Intime-se novamente a exequente para proceder com a atualização do 

valor do crédito, nos moldes já determinados a fls.133.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162702 Nr: 3987-35.2012.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Pneus Ltda, Roberto Garcia Miranda

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

OAB:MT 9.126, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Processo nº 3987-35.2012 – Código 162702

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria de Sousa 

Nascimento em face de R. M. Pneus LTDA, representado por Roberto 

Garcia Miranda e Mundial Auto Center LTDA-ME.

Colhe-se dos autos que intimada a parte executada a realizar o pagamento 

e desocupar o imóvel, está apenas apresentou impugnação à execução 

requerendo efeito suspensivo, fls. 281/291.

No pleito defensivo, alega a executada, preliminarmente, inépcia da petição 

do cumprimento de sentença, pois carente dos requisitos da inicial; 

ausência de intimação dos demais executados; decretação do efeito 

suspensivo do cumprimento de sentença. No mérito, alega a inexigibilidade 

do acordo realizado objeto da presente execução.

A autora, as fls. 330/334, apenas requereu o cumprimento de sentença.

É o relato do essencial.

 As partes, conforme as fls. 145/146, firmaram acordo judicial nos autos 

de embargos de terceiros, código 164418.

Contudo, as fls. 206/210, a parte autora apresentou o cumprimento de 

sentença, alegando descumprimento do acordo realizado.

R. M. Pneus LTDA, impugnou o cumprimento da sentença. Contudo, melhor 

sorte não assiste o executado. Vejamos.

Alega inépcia da inicial por ausência dos requisitos legais. Entretanto, 

colhe-se da peça que inaugurou o cumprimento de sentença todos os 

requisitos necessários, fls. 206/210. Assim, devidamente qualificada as 

partes, bem como discriminado o débito, não há que se falar em inépcia da 

inicial.

Requer a suspensão da execução com fulcro no artigo 525, §6º do CPC. 

O pedido de suspensão requerido, não merece guarida. O grave dano que 

alega o executado nada mais é que o efeito da execução forçada que 

sofre. O fato de estar pleiteando em processo autônomo a anulação do 

acordo que pois termo a demanda que originou estes autos não tem o 

condão de, por si só, suspender o regular prosseguimento do feito, 

mormente quando o pleito anulatório foi julgado improcedente, tanto em 

primeira quanto em segunda instância, restando apenas os recursos 

extraordinário, uma vez que o especial foi negado seguimento. Portanto, a 

suspensão requerida não merece amparo.

Ademais, oferece como garantia ao Juízo bem que não se encontra livre e 

desembaraçado, fls. 298/299.

Quanto a inexigibilidade do acordo, tendo em vista a pendencia de 

recursos nos autos em que se discute a anulação do acordo em epígrafe. 

Igualmente, não merece acolhimento.

 Conforme já exposto acima, a discussão acerca da validade do acordo 

realizada, frise-se, realizado perante o poder judiciário com as partes 

devidamente assistidas por advogados, foi julgada improcedente em 

primeira e em segunda instância. Os recursos perante os tribunais 

superiores não comportam, em regra, efeito suspensivo, uma vez que, em 

apertada síntese, irá se discutir apenas a legalidade e a 

constitucionalidade do caso objurgado.

Dessa forma, por entender estar em perfeita estado o acordo que ensejou 

o presente cumprimento de sentença, forçoso é o seu regular 

prosseguimento.

Contudo, tendo em vista que o acordo fora realizado entre a autora e R. M. 

Pneus LTDA e Mundial Auto Center LTDA-ME e que apenas o primeiro 

executado fora intimado para o cumprimento da sentença. Intime-se a 

executada Mundial Auto Center LTDA-ME, na pessoa de sua 

representante para efetuar o pagamento do valor apresentado pelo 

exequente (fls. 257/258), sob pena de aplicação de multa e expeça-se 

mandado de despejo, devendo o imóvel ser desocupado no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos da Lei 8.245/91.

Transcorrido o prazo, conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230299 Nr: 9260-53.2016.811.0004

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorran Andrade de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9260-53.2016 – Código 230299

Vistos.

Tendo em vista que a parte autora atravessou nova petição a fl. 109/110, 

deixo de analisar o pedido de fl. 107/108.

Defiro o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão 

para nova tentativa de cumprimento no endereço constante na petição 

retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213682 Nr: 11690-12.2015.811.0004

 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: Ciro Batista da Silva, Silvia Cristina Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Divino da Silva Junior - 

OAB:25055/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 PROCESSO 11690-12.2015.811.0004 - Cód. 213682

Vistos.

Tendo em vista que sobreveio aos autos acórdão do agravo interposto, 

intime a parte requerida para audiência de conciliação/mediação designada 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 08h00min (MT), na qual as partes 

deverão se fazer acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 9 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228612 Nr: 8117-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, RAS, MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 CÓDIGO 228612

Vistos.

Em obediência ao artigo 485, §1º, do Código Processo Civil, intime 

pessoalmente a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 05 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277389 Nr: 5669-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliomar Peres de Sousa Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco James da Silva Negre Me, Marcos 

Dione de Melo - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5669-15.2018.811.0004 – Código 277389

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

No que tange à concessão da tutela antecipada fundamentada na 

urgência, em que Eliomar Peres de Souza - ME requer a suspensão do 

protesto, a suspensão da execução fiscal, e a inclusão no simples 

nacional, primeiramente, sabe-se que será deferida somente quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito - elementos suficientes que 

convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações - e o 

perigo da demora, por meio da cognição sumária do julgador, que 

demonstre que a parte autora possa experimentar dano ou que o 

resultado útil do processo possa ser comprometido.

Diante disso, dos autos não se extrai elementos que demonstrem de plano 

e de forma clara a probabilidade de a parte autora ser titular do direito 

material alegado, de modo a ensejar o deferimento da tutela de urgência. 

Isso porque não se demonstrou a irregularidade das notas fiscais emitidas 

e tampouco a inexistência de relação jurídica com os emitentes.

Logo, os documentos carreados aos autos não são suficientes para 

embasar o pleito, estando, portanto, ausente o requisito autorizador para a 

concessão da tutela de urgência vindicada, qual seja a probabilidade do 

direito.

Cite-se a parte requerida e a intime para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 

08h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Quanto à Fazenda Pública Estadual, em razão do disposto no § 4ª, inciso II 

do artigo 334, do Código de Processo Civil, cite-a para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação aos pedidos iniciais, conforme o 

disposto nos artigos 238, bem como do artigo 242, § 3º, todos do Código 

de Processo Civil.

 Anote-se que o prazo iniciará nos termos que dispõe os artigos 231, II do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 335, III, Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276831 Nr: 5301-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Alves Dantas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 276831

Cancelo a audiência aprazada em razão do que dispõe o § 4ª, inciso II do 

art. 334, do CPC.

Com isso, cite-se o requerido para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente contestação aos pedidos iniciais, anotando-se que o prazo 

iniciará nos termos que dispõe os arts. 231, II c/c o art. 335, III, CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227357 Nr: 7265-05.2016.811.0004

 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: Zelia Bento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7265-05.2016 – Código 227357

Vistos.

Tendo em vista que há indícios que a parte autora possui alguma riqueza 

capaz de suportar as custas iniciais do processo, faculto-a, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar à inicial juntando o comprovante de pagamento 

das custas inicias, ou, documentos que corroborem a declaração de 

hipossuficiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269363 Nr: 577-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 577-56.2018 – Código 269363

Vistos.

Trata-se de ação de consignação em pagamento, combinado com danos 

morais, proposta por Fabiana Aparecida Cortes.

Alega a autora, em apertada síntese, que renegociou suas dívidas junto ao 

Banco do Brasil. Contudo, a instituição financeira estaria descontando as 

parcelas em desacordo com o pactuado.

 Dessa forma, requer a consignação do pagamento de R$ 292,39 

(duzentos e noventa e dois reais, e trinta e nove centavos), valor que 

entende remanescente da dívida, com a consequente declaração da 

extinção da pendência, bem como a condenação em danos morais e o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

No tocante ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, foi 

determinado à parte autora que emendasse a inicial com documentos que 

comprovassem a real necessidade do benefício.

Em resposta, reiterou o pedido do benefício e, subsidiariamente, pugnou 

pelo parcelamento das custas iniciais. Na oportunidade, aduziu que a 

instituição, no ínterim entre a propositura da ação e a emenda, teria 

descontado o valor remanescente da dívida.

É o relatório.

Analisando a presente exordial, verifica-se que esta não merece ser 

recebida. Vejamos.

A ação de consignação em pagamento é o procedimento que tem como 

objetivo a extinção de obrigação pelo adimplemento – artigo 334 do Código 

Civil, ou seja, consiste em uma forma indireta de o devedor se livrar do 

vínculo obrigacional independentemente da aquiescência do credor, nos 

casos e formas legais.

Trata-se, pois, de ação contenciosa e não procedimento de jurisdição 

voluntária, conforme se extrai dos artigos 542, inciso II, 544 do Código de 
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Processo Civil. Sendo assim, a presente peça inicial não preenche os 

requisitos necessários, notadamente, a indicação e qualificação do réu, 

conforme artigo 319 do Código de Processo Civil.

Ademais, mesmo que a emendasse (art. 321 do CPC), a autora alega não 

mais haver interesse no pagamento em consignação uma vez que o 

credor teria descontado o valor remanescente diretamente de sua conta, 

perdendo o interesse processual.

 Quanto ao pedido da condenação em danos morais, igualmente, não 

merece análise, primeiro porque não há qualificação, tampouco, indicação 

formal da parte causadora do ilícito. Segundo pois, inadequada a via eleita, 

uma vez que a ação de consignação em pagamento nada mais é que uma 

ação que enseja sentença meramente declaratória.

Destarte, diante dos argumentos acima descrito indefiro a inicial, com 

fulcro no artigo 330, inciso I e III do Código de Processo Civil.

Sem custas, considerando que não houve a formação da relação 

processual.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transitando em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71014 Nr: 4299-84.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de José Miguel dos Santos, Luiza Morais Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Gomes de Brito, Nadir Aparecida 

Gigoletti Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558, 

Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Processo nº 4299-84.2007.811.0004– Código 71014

Vistos.

Trata-se de ação de execução em que tem como exequente Espólio de 

José Miguel dos Santos, representado por Luiza Moraes Arraes em face 

de Valdivino Gomes de Brito e Nadir Aparecida Gioletti Linhares.

 Colhe-se dos autos que as partes realizaram um acordo, conforme fls. 

132/136.

Tendo em vista o não cumprimento do pactuado, a parte exequente 

requereu a respectiva execução forçada.

Dessa forma, à vista do não cumprimento voluntário da parte executada, 

apesar de citada, conforme fls. 160, foi realizado a penhora online, via 

BACENJUD, de numerários em nome dos executados e foi realizada a 

consulta via RENAJUD de veículos de titularidades destes.

Instados a se manifestarem, a parte executada pediu a liberação dos 

valores indicando outros bens à penhora, fls. 216/217.

Por sua vez, o exequente requereu a liberação dos valores em seu favor, 

a penhora do veículo encontrado via RENAJUD e a realização de nova 

consulta via BACENJUD.

Pois bem. Tendo em vista que foram bloqueados valores nas contas dos 

executados e à vista do artigo 835 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido do exequente de fls. 220/222, exceto em relação ao imóvel 

constante das matriculas 7.474 e 25.222, pois não há provas de que os 

imóveis mencionados são de propriedade dos executados.

 Expeça-se alvará em favor do exequente transferindo os valores 

constritos e vinculados aos autos conforme requerido as fls. 220/222.

Expeça-se mandado de penhora do veículo FIAT/UNO MILLE WAY 2013, 

Placa OAQ2588, fls. 209, que deverá ser cumprido no endereço indicado 

as fls. 220//22. Nomeio como depositária do veículo a representante do 

exequente.

Defiro o pedido de consulta de ativos em nome do executado via 

BACENJUD.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 8587-75.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Lourenço de Paula Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Jorge 

Humberto Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAILI GABRIELA ALFONSO 

DE SOUZA - OAB:18.069, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 CÓDIGO 75571

Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de 

fls. 271, sustentando o embargante a existência de contradição.

 É o relatório do necessário.

De início, segundo a legislação procedimental, esclarece-se que os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso, o embargante afirma a presença de contradição, porém o que se 

pretende, por vias transversas, é espécie de juízo de retratação da 

decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, já que a decisão 

seguiu seu liame lógico, não aparentando ser, portanto, contraditória.

Logo, a reforma da sentença prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos e mantenho a decisão embargada por 

seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277792 Nr: 5933-32.2018.811.0004

 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: Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Eli Jorge Hildebrand, 

Sonia Helena Hildebrand Cardinali, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Donizetti Luppi - 

OAB:95325/SP, Rogeria Maria S. Mhirdaui - OAB:184483/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5933-32.2018– Código 277792

Vistos.

Trata-se de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente proposta 

por Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali e Giuliano 

Hilderbrand Cardinali, em face de Hélio Rodolfo Hidelbrand, Eli Jorge 

Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hidelbrand e Sonia Helena Hildebrand 

Carinali.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, a proibição de 

comercialização do gado e dos grãos produzidos nas áreas que integram 

o condomínio das partes, subsidiariamente, requer, em caso de eventual 

venda, que seja depositado em juízo o equivalente a 1/6 (um sexto) do 

valor apurado com a venda, para posterior interposição de ação de 

prestação de contas.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito, elementos suficientes que convirjam 

no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da 

demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a 

parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo 

possa ser comprometido.

Dessa forma, dos autos, se extrai elementos e documentos que 

demonstrem, a probabilidade que as partes autoras são titular do direito 
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material a ensejar o deferimento da tutela de urgência, conforme se 

depreende dos documentos juntados aos autos que dão conta do 

condomínio dos imóveis rurais entre as partes.

 De outro lado, quanto ao dano ou ao resultado de difícil reparação, 

segundo requisito da tutela de urgência, constata-se da liquidez que 

possui do valor pecuniários da venda dos gados e dos grãos a que se 

pretende tomar prestação de contas.

Entretanto, a tutela de urgência deve ser deferida em partes somente no 

tocante à determinação das partes queridas depositarem em juízo o valor 

correspondente a 1/6 (um sexto) do valor apurado com as vendas do 

gado e dos grãos colhidos. Isto, pois, diante da fungibilidade dos bens que 

a caso deferido conforme exposto no pedido principal da inicial acarretaria 

mais prejuízo, para ambas as partes, do que ao contrário.

Destarte, por entender que os documentos carreados aos autos são 

suficientes, no momento, para a concessão da tutela de urgência, defiro-a 

somente para que as partes requeridas deposite 1/6 (um sexto) do valor 

percebido com as vendas dos gados e dos grãos obtidos no imóvel em 

condomínio entre as partes descritos no item 07 da peça inicial.

Anoto o prazo de 15 (quinze) dia para que a parte autora regularize a 

representação processual de Tarita Hildebrand Cardinal.

Citem-se os réus, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 06de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212804 Nr: 11124-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio Antunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para condenar a parte ré (...). Condeno o réu ao pagamento em 

dobro dos valores remanescentes da conversão da licença-prêmio em 

pecúnia, compreendidas entre os períodos de 1999/2004 e 2004/2009.Os 

valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir 

do vencimento de cada parcela, com a aplicação do INPC até o advento da 

Lei nº 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos 

moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos 

autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao 

ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança. Sem custas, em face do art. 3º, I, da 

Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece a parte ré. Todavia, haja vista a 

sua sucumbência total, condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), nos termos do §3°, art. 

85 do Código de Processo Civil. Esta sentença está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 

490 do STJ. Após o prazo de recurso das partes, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário da 

sentença.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 19 de junho de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281843 Nr: 8209-36.2018.811.0004

 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: Marcelo Arruda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8209-36.2018 – Código 281843Vistos., INDEFIRO o pedido 

em sede de liminar.Nos termos do artigo 7º, inciso I e II da Lei 12.016/2009, 

NOTIFIQUE a autoridade tida como coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações e junte documentos que entender 

pertinentes.Ato Contínuo, remetam-se os autos ao Ministério Público.Após, 

volvam-me conclusos.Intimem-se e se cumpra.Barra do Garças/MT, 05 de 

julho de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202646 Nr: 5284-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Bryan Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279505 Nr: 6901-62.2018.811.0004

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renilso Moreira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236336 Nr: 13672-27.2016.811.0004

 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: L. L. Construtora Ltda, Lincoln Heimar Saggin

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

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTERÉ para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237225 Nr: 14280-25.2016.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jocsa Esteves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Vieira Castro - 

OAB:48689/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - 

OAB:23507/MT, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Itajaí - SC, ou retirar e efetuar sua 

distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado posteriormente o 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241613 Nr: 386-45.2017.811.0004

 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 Pereira Santos Pelecer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sac Prestadora de Serviços Corresp. 

Financeiro Ltda - 08.849.917/0001-77, Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6.272, 

Wisamara Oliveira da Silva - OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Luiz Flavio Martins Ribeiro - OAB:MT n.º 

18.826, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude das 02 

(duas) Apelações interpostas, fls.116/127 e 128/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243959 Nr: 2040-67.2017.811.0004

 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: JVSS, SGSS, ARdS, NSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22612/MT, Marina de Sousa Araujo - OAB:21229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência designada às 

fls. 134 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 334, § 

3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas pela parte autora, às fls. 129 deste 

feito, para comparecerem à audiência designada às fls. 134, em virtude do 

que determina o art. 455, do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267780 Nr: 17861-14.2017.811.0004

 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: Poliana M. de Carvalho, Poliana Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaides Pereira Gervásio, Thattiane Gervásio 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 101/141 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270319 Nr: 1228-88.2018.811.0004

 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: Kênio Paulo dos Santos Vilela

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-B, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 101/120 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271247 Nr: 1769-24.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A, WAMBIER YAMASAKI 

BEVERVANÇO - OAB:2.049

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 55/69 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271278 Nr: 1800-44.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ARANTES - 

OAB:398.646

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 48/88 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271282 Nr: 1804-81.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - OAB:7814

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 54/99 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271284 Nr: 1806-51.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 
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OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 48/67 destes autos, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195712 Nr: 937-93.2015.811.0004

 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: Darcy Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, Izabel 

de Arruda Chaves Eboli, Lindionor de Sousa Lobo, Isolina Gomes de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:11.055, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls.131/173 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165558 Nr: 7682-94.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado, Coracy Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185259 Nr: 6492-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silva da Mata Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Moreira, Lindinalva Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S)DAS PARTES para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os honorário periciais de fls. 347/348.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244441 Nr: 17291-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER FARTURAO DISTRIBUIDORA LTDA ME,, 

Vanderli Alves Medeiros, Danilson Santos Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre as diligências infrutíferas dos Oficiais de Justiça, 

conforme as certidões de fls 73 e 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248330 Nr: 5122-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Serafim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240466 Nr: 16659-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por 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 Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mohammad Ata Mohammad Leimoun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S)DA PARTE RÉ para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorários do perito 

nomeado, de fls. 112, conforme despacho de fls. 109/109v. Caso aceite, 

deverá no prazo de 15 (quinze)dias, caso queira, indicar seus assistentes 

técnicos e/ou formular seus quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236537 Nr: 13819-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer à 

audiência designada às fls. 81, dar-se-á na pessoa de seu(sua) 

Procurador(a), conforme dispõe o art. 334,§3º, do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3280-57.2018.811.0004

 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: NSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:21622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a certidão de fls. 42, cancelo a audiência de conciliação 

anteriormente designada.

Intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo com os sem manifestação, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99116 Nr: 4122-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Clodoaldo Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial ajuizado por Sicredi – 

Cooperativa de Crédito Rural, em face de Agropecuária Mata Rica Ltda, 

Irineu Pirani e Clodoaldo Pirani, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

 Intimados, os executados apresentaram impugnação ao reconhecimento 

do excesso de execução.

Analisando os autos, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do 

Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para 

que realize o cálculo, judicial, observando a cédula de crédito e o acordo 

pactuado às fls. 43/44.

Ato contínuo, digam as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177184 Nr: 11365-08.2013.811.0004

 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: Valdelice de Souza Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Em razão do trânsito em julgado da sentença confirmada em duplo grau 

de jurisdição, com fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o 

rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da 

liquidação.À Distribuição para anotar tratar-se de execução de 

sentença.Nesses termos, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 

510 do CPC/2015. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual.Por fim, deixo 

consignado que, quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o 

pedido de folhas 99/100, instruindo-o com outros documentos e pareceres 

que entender pertinentes. Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269086 Nr: 369-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Ferrari Paula de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

Após, cite-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme art. 523 do CPC, bem 

como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo para pagamento e não o tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269508 Nr: 689-25.2018.811.0004

 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: Antonia Santana Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 48/49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218746 Nr: 2050-48.2016.811.0004

 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: STV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente optou por adotar o rito do artigo 523 

e ss do CPC, em conformidade com o §8º do artigo 528 do referido diploma 

legal, intime-se o executado para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o 

valor da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de que trata no artigo 523, do Código de Processo 

Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente nos autos sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Considerando o julgamento parcial as fls. 137/138, em relação à somente 

os alimentos e a guarda dos menores, estando pendente ainda a partilha 

dos bens.

Assim, certifique-se quanto à apresentação de memoriais pelas partes.

Após, conclusos.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 893-50.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Acerca da petição de fls. 284/290, diga o exequente em 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 31780 Nr: 83-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDDS, RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ANTÔNIO FARIA - 
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OAB:31363/GO, RONALDO CARDOSO DE MELLO - OAB:2169/GO

 VISTOS.

A fim de evitar futura nulidade, intimem-se pessoalmente os executados, 

nos termos do art. 872, §2º do CPC, acerca da avaliação e penhora 

realizadas as fls. 411/412, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se.

Com relação ao pedido de correção dos valores atribuídos aos imóveis 

quanto a segunda avaliação, indefiro uma vez que a avaliação feita pelo 

avaliador judicial bem retrata o valor do imóvel, sendo que o mesmo 

utilizou-se de todos os meios técnicos disponíveis para alcançar o valor 

atribuído ao imóvel.

De outra banda, somente se procede a nova avaliação quando a que tiver 

sido realizada no processo decorrer de erro ou dolo do avaliador, houver 

fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ou se for verificado 

posteriormente a ocorrência de diminuição do valor dos bens (artigo 873 e 

incisos do Código de Processo Civil).

Não é o caso dos autos, tendo a última avaliação apresentada pelo senhor 

avaliador judicial alcançado sua finalidade, razão pela qual deve ser 

homologada, o que faço nessa oportunidade.

 Se o laudo de avaliação preenche os requisitos previstos no artigo 872, 

do citado Diploma Processual Civil, e a parte interessada limita-se a 

impugnar o valor do bem penhorado, sem, contudo, comprovar que houve 

erro ou dolo na avaliação feita pelo Oficial de Justiça, deve prevalecer o 

valor nele indicado.

 Com relação à primeira avaliação realizada, observando o transcurso de 

prazo, determino seja realizada nova avaliação na primeira área avaliada.

Realizada a avaliação, digam as partes em 10 (dez) dias.

No que tange ao pedido de ampliação da penhora, intime-se a exequente 

para em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Apresentado, expeça-se o respectivo mandado.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179118 Nr: 1156-43.2014.811.0004

 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: Luiz Carlos Alves Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, WELLY SILVA SANTOS - OAB:14572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

 Defiro o requerimento retro.

 Expeça-se o competente alvará judicial.

 Após, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183992 Nr: 5472-02.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Via de consequência, declaro quitado o débito e julgo extinta a execução, 

forte no artigo 924, II do Código de Processo civil, Tomadas as 

providencias necessárias, e quitadas as custas processuais finais, 

arquivem-se, com as baixas de estilo.P.R.I.C.Barra do Garças, 05 de julho 

de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227588 Nr: 7424-45.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 DISPOSITIVOPor todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para declarar a inexistência de negócio jurídico entre a requerente LUCILA 

ROSA DA SILVA e a instituição financeira ré ANHANGUERA 

EDUCACIONAL, no que atine ao título 0110112, e, por consequência, 

DETERMINO o cancelamento da inscrição realizada em 22/04/2016;Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, pelas razões acima, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de R$250,00 

(duzentos e cinquenta reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Condeno, ainda, a requerida em honorários 

advocatícios na ordem de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor 

do advogado da autora, com fulcro no art.85, §2º, CPC. Custas pela 

requerida. Transitando em julgado, com baixas e anotações de estilo, ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de julho de 2018. 

CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de DireitO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227590 Nr: 7426-15.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPor todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para declarar a inexistência de negócio jurídico entre a requerente LUCILA 

ROSA DA SILVA e a instituição financeira ré ANHANGUERA 

EDUCACIONAL, no que atine ao título 0110114, e, por consequência, 

DETERMINO o cancelamento da inscrição realizada em 22/04/2016;Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, pelas razões acima, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida em honorários advocatícios na 

ordem de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor do advogado 

da autora, com fulcro no art.85, §2º, CPC. Custas pela requerida. 

Transitando em julgado, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de julho de 2018. CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJuiz de DireitO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228643 Nr: 8144-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E SOUSA LTDA, Vanilson Nascimento 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o pedido contido nas fls. 52/53, por não estar disponível no 

sistema RENAJUD as informações pretendidas pelo exequente.

Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito,sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270630 Nr: 1426-28.2018.811.0004

 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: JPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 
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OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOÃO 

PAULO PEREIRA MACEDO em face de ELOÁ AMORIM PEREIRA, menor 

impúbere, representada neste ato por sua genitora LUCÉLIA LUZ AMORIM.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 10 de maio do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fls. 29.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 31/32, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, com a consequente extinção do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 31/32, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

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

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 20.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175709 Nr: 9487-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ateni Soares Guimarães Me, Ateni Soares 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movido por Banco 

Bradesco S/A em face de Ateni Soares Guimarães Me.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261902 Nr: 14188-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESRdS, SMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Soares Lima - 

OAB:23347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por ELLOAH SMITH ROSA DA 

SILVA, menor impúbere, representada por sua genitora SUSETE MARTINS 

ALMEIDA, em face de RODRIGO SMITH ROSA DA SILVA.

À fls. 38, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, tendo em 

vista que um acordo fora entabulado entre as partes, inexistindo motivos 

para que a demanda ainda tramite neste Juízo.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Em virtude de já haver nos autos contestação 

do requerido, juntada à fls. 23/24, necessária se faz sua anuência no 

processo, conforme preceitua o § 4º do art. 485 do CPC. À fls. 39, o 

demandado consente com a desistência requerida, manifestando, do 

mesmo modo, seu interesse na extinção do feito.

Sendo assim, tendo em vista o consentimento do requerido, HOMOLOGO, 

por sentença judicial, a desistência da ação manifestada à fls. 38/39, a fim 

de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 14.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206024 Nr: 7169-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Natal Magrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Construções Elétricas, Genesio Pichler, 

Rui Ernani Bart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:MT- 9.084 - A

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO movida por 

CESAR NATAL MAGRINI em face de LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo à fls. 101/103, pugnando, assim, sua homologação, com a 

consequente extinção do processo.

À fls. 115, encontra-se o provimento jurisdicional homologatório.

 Posteriormente, os litigantes juntaram petição ressaltando uma 

complementação na avença, em que, por combinação entre si, houve 

alteração na conta destinatária para recebimento dos pagamentos 

anteriormente acordados, transitando daquela de titularidade do exequente 

para a de sua esposa, conforme dados constantes nos autos.

Vieram-me os autos para a apreciação do aditivo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, ratificando a decisão retro, HOMOLOGO, por sentença 

judicial, os termos acordados, juntamente com o complemento pactuado 

entre as partes e trazido aos autos, a fim de que produza todos os seus 

efeitos jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo exequente, conforme se vislumbra à fls. 36.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198655 Nr: 2912-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taynara Ribeiro Borges, João Batista de Jesus 

de Morais
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15.090-MT

 Trata-se de ação penal em desfavor de Taynara Ribeiro Borges, nascida 

dia 30.08.1995, filha de Juliane Ribeiro dos Santos e Márcio Borges de 

Oliveira, e, João Batista de Jesus Morais, nascido em 14.01.1993, filho de 

Lucimar de Jesus, em que consta denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, imputando-lhes prática do delito tipificado no art. 180, caput 

Código Penal.

Recebida a denúncia (fl.93), foi determinada a citação dos réus para 

apresentarem suas respectivas respostas à acusação, por escrito no 

prazo de 10 dias. Expedida a carta precatória para citação do réu João 

Batista de Jesus de Morais, à Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, o réu 

foi devidamente citado, conforme certidão de fls. 111/111-v.

Expedido mandado de citação em desfavor da ré Taynara Ribeiro Borges, 

esta não foi localizada, conforme certidão de fls. 98/99.

O Ministério Público (fls. 100/101) apresenta endereço retirado do Sistema 

de Informações Eleitorais, postulando a citação da ré em endereço 

constante, contudo, em nova diligência, restou-se infrutífera sua citação, 

conforme certidão de fl. 103/105.

Diante o exposto, o Ministério Público (fls. 110), requer a citação por edital 

da ré Taynara Ribeiro Borges, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal.

Dispositivo:

1) Da ré Taynara Ribeiro Borges:

a) Defiro o pedido ministerial, e determino a citação via edital da ré Taynara 

Ribeiro Borges.

b) Cumpra-se.

2) Do réu João Batista de Jesus de Morais

 a) Deixo de oportunizar a audiência de suspensão do processo por não 

preencher os requisitos previstos no artigo 89 da Lei 9099/95.

b) Não alegadas matérias de mérito, justificações e nem apresentados 

documentos novos, não é o caso de absolvição sumária, pelo que rejeito a 

defesa preliminar de forma sucinta e designo audiência de instrução para 

o dia 22.11.2018 às 18h.

c) Intimem-se.

d) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 158269 Nr: 10879-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Sufan de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 1. Considerando que na data designada nas fl.181, já havia outra Sessão 

de Julgamento designada nos autos de cód.164346, redesigno a Sessão 

para o dia 30.8.2018 às 07h30(MT).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233893 Nr: 11933-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Guimarães Cristino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 1.Trata-se de ação penal ajuizada contra Gabriel Guimarães Cristino, pelo 

delito tipificado no art. 157, caput, do CP.

2.À fl. 124, o Ministério Público postulou a extinção da punibilidade em 

razão da morte do acusado.

3.Diante disso, ante o documento de fls. 120/121, bem como o parecer 

ministerial de fl. 124, declaro extinta a punibilidade do acusado Gabriel 

Guimarães Cristino, nos termos do art. 107, inciso I, do CP.

4.Intimem-se.

5.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 232920 Nr: 11150-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Henrique Elias da Silva, BRUNA 

ISABELA BERNARDINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 A denúncia foi recebida no dia 2.8.2017 (fl.66).

 A denunciada Bruna Isabela Bernardino Vilela, não foi encontrada para a 

citação (fl.71). O Ministério Público nas fl.73, juntou novo endereço para 

sua localização (fl.73).

 O denunciado Gabriel Henrique Elias da Silva, foi devidamente citado, 

conforme fl.76.

1. Dispositivo

a) Cite-se a denunciada Bruna Isabela Bernardino Vilela, no endereço de 

fl.74.

b) Quanto ao denunciado Gabriel Henrique Elias da Silva, remeta-se à 

Defensoria Pública.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198938 Nr: 3080-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Domingues da 

Luz - OAB:5.021

 A denúncia foi recebida no dia 11.4.2017 (fl.75).

 O denunciado apresentou a resposta à acusação nas fl.85, sustentando 

a absolvição do denunciado.

Afasto por ora o pedido de absolvição, pois o tema defensivo apresentado 

demanda instrução verticalizada, incapaz, portanto, de implicação em 

qualquer hipótese do artigo 397, CPP, pelo que rejeito a defesa preliminar 

de forma suscinta:

 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

1. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução para o dia 6.11.2018 às 14h30min(MT).

 b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171400 Nr: 4106-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janito Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Encerrada a fase de instrução, acompanho o parecer ministerial, e 

declaro a revelia do réu.

Vistas ao Ministério Público e a Defesa, para apresentação das alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269634 Nr: 764-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 269634

1. Cumpra-se item 1 da decisão de fl. 34.

 Barra do Garças, 05.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276042 Nr: 4762-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO ARRAES 

QUEIROZ - OAB:24.325-MT

 Vistos em correição.(...) Posto isso, com fulcro nos art. 312 e seguintes, 

do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de JHONATHAN 

BATISTA PEREIRA por não vislumbrar alteração dos requisitos da prisão 

preventiva, sendo inclusive a prisão sido mantida liminarmente pelo 

E.TJ/MT, nos autos do Habeas Corpus nº. 1007003-79.2018.8.11.0000. 

Ciência ao Ministério Público Estadual e peticionante do pedido de 

revogação.Traslade-se cópia das peças importantes para os autos da 

ação penal, após, arquive-se o presente feito.Intime-se.Barra do 

Garças/MT, 09 de julho de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 251815 Nr: 7540-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cumpra-se a sentença de fls.166/177v, nos termos do acordão 

(fls. 234/240).

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GUEDES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. 1. Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte requerente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos certidão de negativação 

devidamente expedida pelo SPC ou SERASA, sendo que, desde já, advirto 

que a inércia da requerente desembocará na extinção da ação por 

abandono. 2. 2. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 3. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VILARINHO MELO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. 

Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 3. 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 
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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. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(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. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BEZERRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se as partes para comparecimento à audiência de conciliação 

aprazada para o dia 01/08/2018, cujo ato se materializará às 14h20min. 5. 

Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011988-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Na forma preconizada pelo art. 10, do CPC, DETERMINO seja intimada a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto 

a petição juntada pela parte executada no ID 14021765. Após, conclusos. 

2. Cumpra-se com urgência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK MACIEL LOGRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de 

tutela provisória, conquanto a parte autora aduz que, o valor mensal das 

suas faturas de energia elétrica estão sendo acrescidas de ICMS cobrado 

sobre o valor total da conta, incluindo nesse cálculo os valores 

correspondentes à Tarifa do Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e 

Tarifa do Uso do Sistemas de energia elétrica (TUSD), o que 

consubstancia cobrança ilegal, uma vez que referido imposto deve incidir 

tão somente sobre o valor atinente à energia elétrica efetivamente 

consumida, de sorte que, requer initio litis a suspensão das referidas 

cobranças. 2. É o relato em apertada síntese. 3.Inicialmente, observando 

que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, 

especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não sendo 

caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando patente a 

falta das condições da ação e ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a vestibular dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 4. No caso em apreço, apesar de haver entendimento no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça de que as tarifas de “TUSD” e “TUST” não 

incorporam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de 
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energia elétrica, porquanto não se trata de circulação de mercadoria, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – conforme se verifica do 

ofício circular 18/2017 – entendeu que com o deferimento das liminares 

está ocorrendo, aparentemente, grave lesão aos cofres públicos, de tal 

sorte que poderá acarretar o periculum in mora inverso, uma vez que as 

decisões estão pondo em risco a ordem pública e econômica do ente 

público. 5. Sendo assim, em conformidade com o mencionado ofício, 

encontram-se suspensas as liminares que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, eis porque, POSTERGO a análise do 

pedido de tutela provisória até deliberação judicial superior. 6. DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. 7. A demanda não reclama a 

realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável 

aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa?. (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 8. Deste modo, determino seja a parte requerida 

citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição. 9. Cite-se a parte requerida 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 10. Expeça-se o 

necessário. 11. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GISELE MALACARNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de analisar o pedido de tutela provisória, DETERMINO que, no 

interstício temporal de 15 (quinze) dias, os autores promovam a juntada 

nos autos de documentos demonstrando que a constrição judicial do 

imóvel digladiado no presente feito foi retirada pela Justiça Federal. 2. 

Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERNESTO FERRARI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENERANDA ALICE QUEZADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JARMES CRISPIM BARBOSA (REQUERENTE)

TRANSPORTADORA AGROBRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MASSATOSHI SHIRAISHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENY CAVALCANTE NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GUIA MAINARDI OAB - MT0018502A (ADVOGADO)

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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: 1001021-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1000831-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESOLVE-COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, infiro que a parte autora 

descreve os requisitos para concessão da referida tutela, contudo, 

aparentemente por um equívoco, muito embora no fechamento da peça 

faça referência a medida, não especifica qual o pedido antecipatório se 

requer. É cediço que com base no princípio do dispositivo, não cabe ao 

magistrado agir de ofício para conceder aquilo que não fora 

expressamente pedido pelas partes. Conveniente registrar ainda, que a 

parte autora trouxe à tona artigo relativo ao CPC/73, olvidando-se que o 

mesmo não está mais em vigência. 3. Assim sendo, sem prejuízo de 

requerimento futuro, DEIXO de analisar o pedido de tutela de urgência por 

ausência de pedido especificado na inicial. 4- 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. 5- 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) 6- 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, 
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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). 7- 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. 8- Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 8011227-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011227-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIO DA SILVA 

RODRIGUES 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). (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 teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato, e outros documentos, como faturas de cartão. 

Sendo assim, 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. 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), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. 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. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 
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ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMMY ADRIELLE DE MENEZES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANTONIO 

ALVES DE SOUZA FILHO - MT0006293S, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 14:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHAMY VIEIRA (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GERALDO 

ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O e UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIJANE DE SOUSA NUNES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente BARRAFORTE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: LEONARDO CARVALHO DA MOTA - MT0013302S 

para se manifestar acerca da certidão da continuidade do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SAULO 

AMORIM DE ARRUDA - MT0015634, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 276924 Nr: 5366-98.2018.811.0004

 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: Clara Kariely Souza Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Caminha de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Autos n.º: 5366-98.2018.811.0004 Código: 276924

 Vistos, etc.

1. Compulsando-se os autos, constatou-se que a procuração de fl. 06 não 

enquadra-se nos parâmetros legais estabelecidos no artigo 44 do Código 

Processualista Penal.

2. Adiante, intime-se o(a) advogado(a) da querelante para que no prazo 

de 10 (dez) dias apresente procuração com poderes especiais conforme 

o dispositivo aludido.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 
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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. 

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- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 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 
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CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000872-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SILVERIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA OAB - GO28920 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (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. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 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. 

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 
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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. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ESTEVES SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO)

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 
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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- 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS S. MATTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (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- Pois 

bem, 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 invocado. 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 o protesto do nome do demandante 

junto ao cartório, notadamente pela certidão de protesto coligida aos 

autos, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. 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 
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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. 

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 para que a requerida proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

exclusão do protesto em nome da autora, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida restringe-se às dívidas espelhada na presente rusga com a 

requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO expedição de 

ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Barra do Garças-MT, 

para que promovam a exclusão em comento, fixando multa inibitória, no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO)

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade), tendo sido manejado (regularidade formal) 
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por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em preparo vez 

que a recorrente tem sua isenção garantida conforme § 1° do art. 1.007 do 

códex processual civil, razão pela qual o RECEBO tão somente em seu 

feito devolutivo. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010457-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ALVES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, restando inócuas 

todas as tentativas. 3. Assim sendo, verifica-se estar o feito permeado 

por causa uma causa de extinção, consistente na ausência de bens 

passíveis de penhora, incidindo a disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, também aplicável na fase de cumprimento de sentença nos 

termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e 

considerando a inexistência de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, com base no art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o 

presente processo, sem embargo da parte exequente requerer o 

desarquivamento do feito acaso tenha notícias de bens passíveis de 

constrição judicial em poder da parte executada. 5. Após o trânsito em 

julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6. 

Publique-se, registre-se, intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011304-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

OPEN CREDIT INTELIGÊNCIA EM RELACIONAMENTO E COBRANÇA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO OAB - GO44691 (ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. 1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. 2. 

De saída, imperial registrar que a sentença de mérito transitada em julgado 

só pode ser desconstituída mediante o manejo de ação autônoma de 

impugnação, o que não ocorreu no caso em análise, porquanto busca a 

parte, ora executada OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA - 

ME, anular o julgado por meio de simples petição, isto é, em sede 

processual totalmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria. 

É importante destacar, que a sentença com trânsito em julgado se reveste, 

em nosso sistema jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui 

atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que 

tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se 

indiscutível e imutável, consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 

3. 3. Com efeito, a coisa julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial 

proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos 

emanados tantos pelos Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse 

modo, situação de certeza, de estabilidade, de segurança para as 

relações jurídicas e de paz social. 4. 4. Deveras, no caso vertente o 

cumprimento de sentença já está em sua fase final necessitando apenas e 

tão somente ser sentenciado pelo integral cumprimento da obrigação, 

ocasião em que compreendo não mais se justificar a alegação de eventual 

nulidade processual. Diante deste quadro é possível concluir que o 

pedidos do executado acima mencionado não merece guarida jurídica, 

motivo pelo qual, eis porque INDEFIRO o requerimento contido no ID 

12951969, o que faço com esteio nas disposições contidas no art. 502 do 

CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 5. 5. Por consectário, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte exequente, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Antes, porém, dê vida ao 

Provimento 68 do CNJ. 6. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral 

da obrigação, nos termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, 

julgo extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito. 7. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intime-se. 11. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000389-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1000389-40.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do 

CPC, ou capitulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com 

a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente 

feito, encaminhando-o ao Patrono da parte requerente para se manifestar 

sobre ID 13271689 , 9 de julho de 2018 JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

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

Processo Número: 1002466-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002466-22.2018.8.11.0006 AUTOR: ANTONIO RAMOS DA SILVA RÉU: 

ALESSANDRA SANTANA BACA Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que não consta instrumento mandamental e cópia 

da sentença que arbitrou os alimentos. Dessa maneira, intime-se a parte 
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autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para 

acostar aos autos os documentos supramencionados, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002498-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. O. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002498-27.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GUILHERME GRASSANI SILVA 

REQUERIDO: VALDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA GRASSANI Vistos etc. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora deu à 

causa o valor da causa o valor de R$ 180.000,00. No entanto, busca a 

parte autora com a presente ação a decretação do divórcio, partilha de 

bens, guarda e alimentos. Dentre os bens a serem partilhados 

encontram-se 02 (dois) veículos, 01 (uma) embarcação e 01 (um) “jet ski”, 

além de alimentos em favor da divorcianda e da filha do casal que, 

somados, atingem a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. 

Logo, resta claro que o valor atribuído à causa não está em consonância 

com o proveito econômico pretendido. Afinal, a pretensão econômica da 

parte autora deverá corresponder ao valor de 12 (doze) prestações 

mensais e ao valor dos bens a serem partilhados, exatamente como 

dispõe o artigo 292, inciso III e VI, do CPC. Diante do exposto, intime-se a 

parte autora, via advogado constituído, para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial para proceder com o recolhimento complementar das 

custas e da taxa judiciária, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002661-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002661-07.2018.8.11.0006 REQUERENTE: WELLINGTON SANTANA DE 

CARVALHO REQUERIDO: NELA MARINA CHAVEZ PAREDES Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos hábeis a 

comprovação de pessoa hipossuficiente, uma vez que consta da inicial 

qualificação de médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça e recolhimento das 

custas judiciárias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1002634-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. J. D. S. (AUTOR)

M. N. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002634-24.2018.8.11.0006 AUTOR: MARCOS ANTONIO JULIAO DE 

SOUZA, MICHELLI NOGUEIRA JULIAO RÉU: JELSON DE SOUZA Vistos etc. 

Processe-se em Segredo de Justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de documento comprobatório do valor percebido a título de 

salário do requerido, e considerando o binômio possibilidade-necessidade, 

arbitro alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), a ser pago mensalmente pelo requerido à representante legal 

da parte autora, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, a ser 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO 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. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Intimem-se. Em seguida, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA DAS FLORES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEI FLORES DE FREITAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1000252-29.2016.8.11.0006 

Valor causa: R$ 880,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE:ALDA MARIA DAS FLORES REQUERIDO: ALCINEI FLORES 

DE FREITAS NOTIFICANDO: TERCEIROS INTERESSADOS REQUERENTE: 

ALDA MARIA DAS FLORES, REQUERIDO: ALCINEI FLORES DE FREITAS 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar 

proposta por Alda Maria das Flores de Freitas que objetiva a interdição de 

Alcinei Flores de Freitas. Narra a requerente, em síntese, ser genitora do 

interditando Alcinei Flores de Freitas, o qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F84.0. Assim, em virtude de o interditando ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se 

tornar seu curador especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à 

inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 2000362). Realizada 

audiência para entrevista do interditando, o Ministério Público manifestou 

favoravelmente à concessão da curatela de Alcinei Flores de Freitas para 

a requerente (ID 2046313). DECISÃO/DESPACHO: É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 
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seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de autismo (CID 10 F84.0), o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando sofre de autismo em 

grau elevado, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que o interditando encontra-se impedido de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Alcinei Flores de Freitas, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de natureza negocial, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Alda Maria das Flores de Freitas. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências . Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joana Assunção , digitei. 

Cáceres, 17 de outubro de 2017. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor (a) 

Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007- SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003555-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA ROCHA MATTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIO FERREIRA DE MATTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1003555-17.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARINA DA ROCHA MATTOS Parte Ré: RÉU: ANALIO 

FERREIRA DE MATTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: MARINA 

DA ROCHA MATTOS Endereço: Avenida Cinco, 05, Jardim Universitário I, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ANALIO FERREIRA DE MATTOS 

Endereço: MARINHA, 000365, COOPHAVILLA II, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79097-210 FINALIDADE: FINALIDADE: FAZ SABER a todos os que o 

presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante este 

Juízo se processam os autos de nº 1003555-17.2017.8.11.0006 e nele foi 

DECRARADA AUSÊNCIA ANALIO FERREIRA DE MATTOS, brasileiro, 

casado, agricultor, portador do RG n° 151642 SSP/MT, CPF nº 

048.092.971-87, estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido 

nomeada curadora de seus bens a MARINA DA ROCHA LEITE DE 

MATTOS, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n° 0151642-6 

SSP/MT, CPF nº 241.561.161-15, residente e domiciliada na Avenida Cinco, 

quadra 03, casa 05, Jardim Universitário I, Cáceres-MT, CEP 78200-000, 

telefone: (65) 9 9660-6785. E para que chegue ao conhecimento de todos, 

extraiu-se o presente Edital e mais 03(três) vias de igual forma e teor, que 

será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no 

Diário da Justiça de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) 

ano, conforme disposto no artigo 745 do Código de Processo Civil, 

ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO o referido ausente a entrar 

na posse dos bens arrecadados. AS PARTES ESTÃO AMPARADAS PELA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Dado e passado nesta cidade e 

Comarca de Cáceres aos nove dias do mês de julho (03) do corrente ano 

de Dois mil e dezoito (2018). Eu, Rosemar da Silva, Técnica Judiciária, diz 

digitar, conferi e subscrevi. DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio desde logo como curadora do ausente, Sra. Marina 

da Rocha Leite de Mattos. Proceda-se à arrecadação da conta bancária, 

ficando o curador nomeado como depositário fiel do valor depositado, 

observando-se o disposto no art. 744 do CPC. Lavre-se termo de curatela, 

devendo constar do termo que é terminantemente vedada a alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de quaisquer outra 

natureza, pertencentes ao ausente, salvo com autorização judicial. 

Expeça-se edital, observando o que prevê o art. 745 do CPC, pelo período 

de 01 ano, reproduzindo-o de dois em dois meses, anunciando a 

arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 9 de julho de 2018. 

JACKLINE MARCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002440-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1002440-92.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NILMARA DE CARVALHO 

REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS NOTIFICANDO(S): 

TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição 

inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Interdição c/c pedido liminar proposta por Nilmara de Carvalho que objetiva 

a interdição de Marcus Vinicius de Carvalho Matos.Narra a requerente, em 

síntese, ser mãe do interditando Marcus Vinicius de Carvalho, o qual 

padece de enfermidade diagnosticada como CID10 F72/G80.Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Marcus Vinicius de Carvalho impossibilita-o 

de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde 

requer cuidados contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada.Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes.Fora deferida a curatela provisória a requerente (ID 

3644877).O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 4786874).Realizada audiência de entrevista do interditando.O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva ao requerente (ID 6106985).É o relatório DECISÃO/DESPACHO: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por 

Nilmara de Carvalho que objetiva a interdição de Marcus Vinicius de 

Carvalho Matos.Narra a requerente, em síntese, ser mãe do interditando 

Marcus Vinicius de Carvalho, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID10 F72/G80.Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Marcus 

Vinicius de Carvalho impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a assistência 

privada.Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes.Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 3644877).O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 
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4786874).Realizada audiência de entrevista do interditando.O Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva 

ao requerente (ID 6106985).É o relatório. Decido.O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”.Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos.No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador da doença de CID10 F72/G80, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida.Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil.Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando sofre de paralisia 

cerebral grave, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que o interditando encontra-se impedido de administrar sua 

própria vida.Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando.DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Marcus Vinicius de Carvalho Matos, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se a atos de natureza negocial, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código 

Civil, nomeio-lhe curadora Nilmara de Carvalho, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida.Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres, 15 de maio de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003508-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1003508-77.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E 

INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

liminar proposta por Lucimar da Silva Souza que objetiva a interdição de 

José da Silva.Narra a requerente, em síntese, ser neta do interditando 

José da Silva, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID C61, 

EC IV, PS3.Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. José da Silva 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos.Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar curadora especial deste, para 

prestar-lhe a assistência privada. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por Lucimar da 

Silva Souza que objetiva a interdição de José da Silva.Narra a requerente, 

em síntese, ser neta do interditando José da Silva, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID C61, EC IV, PS3.Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. José da Silva impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a assistência 

privada.Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes.Fora 

deferida a curatela provisória em favor da requerente (ID 4494394).O 

relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 

5484591). Realizada audiência para entrevista do interditando (ID 

4838205). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da curatela definitiva à requerente (ID 5774324). É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portadora da doença de CID C61, EC IV, PS3, o que lhe 

dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando sofreu 03 (três) 

acidentes vasculares e está em tratamento de câncer, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de José da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de natureza negocial, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Lucimar da Silva Souza, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, 

do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 15 de maio de 2018. Jackline Márcia 

Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007772-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON MAGALHAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL MAGALHAES BENEVIDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E  I N T E R E S S A D O S  P R A Z O :  1 0  D I A S  A U T O S  N .º 

1007772-06.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: CURATELA PARTE REQUERENTE: 

LENILSON MAGALHAES PARTE REQUERIDA: ARIEL MAGALHAES 

BENEVIDES NOTIFICANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima 

indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Lenilson Magalhães que objetiva a interdição de Ariel 

Magalhães Benevides.Narra o Requerente, em síntese, ser avô do 

interditando Ariel Magalhães Benevides, o qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID: 10F20, esquizofrenia.Afirma que, desde o 

falecimento da mãe do interditando, em 2003, este vem sendo assistido em 

todas suas necessidades pelo seu avô, mantendo também desde aquela 

época a sua guarda.Ademais, relata ainda que a patologia apresentada 

pelo interditando impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que não possui condições intelectuais, de julgamento ou para 

gerir atividades relacionadas a vida civil, necessitando de cuidados 

contínuos. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de Tutela de Urgência proposta por Lenilson 

Magalhães que objetiva a interdição de Ariel Magalhães Benevides.Narra o 

Requerente, em síntese, ser avô do interditando Ariel Magalhães 

Benevides, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID: 10F20, 

esquizofrenia.Afirma que, desde o falecimento da mãe do interditando, em 

2003, este vem sendo assistido em todas suas necessidades pelo seu 

avô, mantendo também desde aquela época a sua guarda.Ademais, relata 

ainda que a patologia apresentada pelo interditando impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que não possui condições 

intelectuais, de julgamento ou para gerir atividades relacionadas a vida 

civil, necessitando de cuidados contínuos.Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial 

desta para prestar-lhe a assistência privada.Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 11592890). Nesta oportunidade o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticada sob o CID 10F20, o que 

lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil.Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu-se favorável ao pedido do requerente. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando.Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de ARIEL MAGALHÃES BENEVIDES, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LENILSON MAGALHÃES, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias.Sem custas ou honorários, 

face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados.Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 

Após, arquivem-se os autos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 14 de março de 2018. 

Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000665-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SATTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003086-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAKELLY GOMES CASTRILLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao 

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

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001287-24.2016.8.11.0006

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:

JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 07 de agosto de 2018, a partir das 15:30 horas, que se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC); bem como ainda , para recolher 

a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003073-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001453-56.2016.8.11.0006

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:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 07 de agosto 2018, às 16:00 horas, que se realizará 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC); bem como, para recolher a diligência para o 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001196-31.2016.8.11.0006

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:

LENIDALVA AMORIM BENEVIDES DE ARAUJO (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 08 de agosto 2018, às 13:30 horas, que se realizará 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176263 Nr: 10830-39.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:OAB/DF 2.221/A

 (...).1 – DEFERE a realização de prova pericial e, em observância ao que 

determina o artigo 465 do CPC, NOMEIA como perito especializado um dos 

profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso para a realização de exame pericial 

para apuração da grafia acostadas aos documentos de fls. 43/51 dos 

presentes autos.(...).3 - Em seguida, INTIMEM-SE os peritos nomeados 

para informarem a data em que iniciará a realização dos trabalhos 

periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 - 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, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1º, incisos I, II e III do CPC.As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil . Vale ressaltar que, para 

desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 

documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou até mesmo 

solicitar documentos complementares.Por ora, o juízo INDEFERE o pedido 

de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte ré, uma 

vez que, se necessárias, serão produzidas após a realização da perícia 

técnica.Oportunamente, desentranhem-se a petição de fls. 706/739 por se 

tratar de cópia da petição inicial já presente nos autos.5 – Por fim, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações.6 - 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de julho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6839 Nr: 420-78.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR GIRALDELLI, ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO C. DIAS - 

OAB:3.549-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAMIEN REYES 

PUERTAS, para devolução dos autos nº 420-78.1998.811.0006, Protocolo 

6839, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197953 Nr: 2237-50.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

 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

 Certifico para os devidos e legais efeitos que restou infrutífera a 

composição amigável, INTIMEM-SE as partes requerente e requerida, por 

meio de seus advogados, legalmente constituídos, para que 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156392 Nr: 4028-59.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BENEDICTO CELSO 

BENÍCIO JUNIOR - OAB:131896-OAB-SP, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179154 Nr: 1727-71.2015.811.0006

 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: GÉSICA CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que restou infrutífera a 

composição amigável, INTIMEM-SE as partes requerente e requerida, por 

meio de seus advogados, legalmente constituídos, para que 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192204 Nr: 9657-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO CELEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE K.F.LOPES - OAB:, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUERRA 

AMORIM - OAB:RJ 126.492, EDUARDO FROTA DE SOUZA - OAB:RJ 

101.687, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - OAB:8406/BA

 Código: 192204

DECISÃO

 Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Intimadas as partes para especificarem as provas a serem produzidas, a 

parte demandada pugnou pela prova testemunhal (fl. 88).

Nesse passo, a fim de que sejam esclarecidas as questões ainda 

controvertidas nos autos, quais sejam: a ingestão do produto pela parte 

autora e os danos à sua saúde decorrentes do consumo da bebida, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto 

de 2018 às 13h30min.

 INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 
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menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 29 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004753-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACARIO DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004753-89.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MACARIO DIEGO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 1 – De início, diante do que se vê na certidão de id. 

12513847, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 12708405, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental, 

como acima já delineado. Afinal, não se depara com qualquer início de 

prova acerca da relação contratual entre as partes, o que não é 

derrogado somente diante da revelia da parte demandada. Vale ressaltar 

que, não obstante a juntada dos boletos de pagamento dos pacotes de 

serviço, não se sabe se houve qualquer recebimento de valores ou 

recuperação de capital pela parte autora, razão pela qual este Juízo 

INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância da 

parte demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que 

corroborem as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 06 de julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002917-47.2018.8.11.0006

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:

FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002917-47.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Trata-se de busca 

e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o suposto inadimplemento das prestações ajustadas. 

A parte autora requereu liminarmente que seja expedido mandado de 

busca e apreensão do veículo objeto da lide. Compulsando os autos, em 

que pese a parte autora noticiar que constituiu a parte ré em mora com 

notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não consta dos presentes autos tal documento. 1 - Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias aportar aos autos 

documento que comprove a constituição em mora, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2 - Após, CERTIFIQUE-SE retornem os 

autos CONCLUSOS. 3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres, 09 de julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001863-17.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: DIVINO DE OLIVEIRA SILVA Trata-se de embargos de 

declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

atacando a sentença de id n. 11783440, sob o argumento de que referido 

decisum restou omissa no que toca à condenação em honorários 

advocatícios sucumbenciais e nas custas processuais. Nos termos do §2º 

do artigo 1.023 do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada”. Assim, tendo em vista que os embargos possuem efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos. Após, com ou 

sem manifestação da parte embargada, o que deverá ser certificado nos 

autos, voltem os autos CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007184-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007184-96.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DONIZETI MATEUS DA SILVA 1 – Considerando certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça de id n. 12909065, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias se manifestar e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. 2 – Havendo ou não manifestação da 

parte no prazo acima, CERTIFIQUE-SE e remetam os autos CONCLUSOS. 3 

– INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001156-78.2018.8.11.0006

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:

CLAUDIA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001156-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLAUDIA TRINDADE SENTENÇA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

CLAUDIA TRINDADE. Realizados alguns atos processuais, adveio 

manifestação da parte autora pugnando pela desistência do feito, em 

razão do pagamento extrajudicial do débito pela parte demandada (id. 

13530883). É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em 

vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que ainda não 

houve citação da parte contrária, é de ser acolhido o pleito em questão. 

Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas, se houver, pela parte 

autora. Uma vez que não houve qualquer ordem de restrição do 

bem/crédito discutido nestes autos, INDEFERE-SE o pleito de baixa, 

formulado pelo autor. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

09 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-58.2017.8.11.0006

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:

SUELAINE DA SILVA MUNIZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000597-58.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SUELAINE DA SILVA 

MUNIZ - ME Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por BANCO BRADESCO S.A em face de SUELAINE DA SILVA MUNIZ - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Realizados alguns anos, foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo as partes a homologação do acordo (id. 43452406). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes (id. 43452406), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes (id. 43452406), para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes se houver e honorários 

advocatícios na forma acordada. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Cáceres/MT, 09 de 

julho de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002921-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002921-55.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANTONIO MANOEL BARBOSA REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ITAÚ SEGUROS S.A., atacando a sentença prolatada nos autos, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissão. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela 

análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do recurso de 

embargos de declaração. No caso dos autos, este Juízo entende que não 

assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão na 

sentença atacada. Na verdade, pretende a embargante com a oposição 

deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas 

razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. Afinal, 

aponta omissão no julgado pela ausência de fundamentação sobre a 

prescrição alegada pela embargante em sua contestação. Contudo, na 

decisão saneadora de id n. 11478089 foi clara ao delimitar as questões 

processuais pendentes e rechaçar a alegação de prescrição pela 

embargante, que constou: Partindo dessas premissas, tem-se que a 

questão prejudicial de mérito não merece acolhida, porquanto o prazo 

prescricional aplicável à espécie é de 10 (dez) anos, na esteira do 

posicionamento jurisprudencial sobredito, razão pela qual este Juízo 

afasta a prescrição. Nesse ponto, depara-se com inconformismo da parte 

com o resultado do julgamento, o que não é hipótese que justifica o 

cabimento do presente recurso. No mesmo sentido, segue o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital)”. Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida sentença utilizando instrumento adequado. Ante o 

exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este 

Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC. Oportunamente, em relação à manifestação aos 

embargos (id. 13027660), este juízo não vislumbra má-fé na conduta da 

parte embargante apta à aplicação de multa pela interposição de recurso 

meramente protelatório, nos termos do artigo 80, inciso VII do CPC, de 

forma que INDEFERE tal pedido. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 

de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERNANDES DA SILVA NEGRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR)

M. E. M. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Contestação tempestiva. - Apresente o autor impugnação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000990-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes 

e testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 14 de agosto de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhando as testemunhas e clientes, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar as testemunhas indicadas 

(art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 9 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDILENE DE SOUZA RABELO (AUTOR)

CLAUDIO DE SOUZA RABELO (AUTOR)

EVA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (RÉU)

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432/O (ADVOGADO)

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes 

e testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 15 de agosto de 2018 às 16h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhando as testemunhas e clientes, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar as testemunhas indicadas 

(art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 9 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON BELJE DE CAMPOS, EMILENE DA GUIA SEBA RÉU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Intime a parte Autora para 

impugnar, querendo, a contestação de id. Num. 13996707, no prazo de 15 

dias. Caceres, 9 de julho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002732-77.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MIRIAM RODRIGUES COELHO RÉU: VIVO S.A. Oportunizado às partes 

manifestarem sobre as provas, ficarem silentes. Visando ter maiores 

subsídios para o julgamento da lide, de ofício, delibero pela colheita do 

depoimento pessoal das partes para o dia 01 de agosto de 2018, às 15:40 

horas. Ficam as partes intimadas para comparecimento, na pessoa de 

seus Procuradores. Ressalta-se que já foi agendada outra audiência 

envolvendo as mesmas partes para a mesma data e horário. Caceres, 09 

de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON BELJE DE CAMPOS, EMILENE DA GUIA SEBA RÉU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Intime a parte Autora para 

impugnar, querendo, a contestação de id. Num. 13996707, no prazo de 15 

dias. Caceres, 9 de julho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam na 

Audiência de Instrução designada para o dia 1 de agosto de 2018 às 

15h40min, que será realizada no Fórum da comarca de Cáceres/MT, na 

sala de audiências da 3ª Vara Cível. Cáceres/MT, 9 de julho de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002424-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO ATALA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA ATALA OAB - 027.627.651-53 (REPRESENTANTE)

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUZIANE APARECIDA WAGMAKER (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS DE CARVALHO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes 

e testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 12 de setembro de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estar presentes no referido ato 

designado, acompanhando as testemunhas e clientes, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar as testemunhas indicadas 

(art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 9 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

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. A providência 

solicitada já foi levada à efeito conforme certidão contida no id. 13539163 - 

Pág. 1. Assim sendo, delibero pela nova intimação do credor para que 

indique novas diligências a serem realizadas no feito. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 09 

de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002512-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002512-11.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANDREIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Sendo assim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, VIII do Código de Processo Civil. P. R. I. Arquive-se independente de 

trânsito em julgado. Sem custas, pois não houve o efetivo processamento. 

Cáceres/MT., 09 de Julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007256-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007256-83.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em 

face de ADRIANA DA SILVA SILVEIRA. O processo foi distribuído ainda 

no ano de 2017 e até hoje, após sucessivas oportunidades, o autor não 

comprovou a constituição em mora da parte ré. Ora, é sabido que segundo 

o disposto no art. 2°, §2° do Dec.911/69 é pressuposto ao ajuizamento da 

ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor. No 

entanto, até então o autor não supriu referido pressuposto, restando 

inviável o recebimento da inicial, em que pese as sucessivas 

oportunidades concedidas pelo Juízo para o suprimento da falta. Logo, 

necessário se faz o indeferimento da inicial! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Não há que se falar em 

arbitramento de honorários, porquanto o réu não foi citado. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 09 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-37.2018.8.11.0006

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:

LUCIMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002465-37.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIMAR ALVES DA SILVA Vistos, etc... Cuida-se de ação 

de busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios LTDA em face de Lucimar Alves da Silva, devidamente 

qualificados nos autos. Tramitando regularmente o feito, a Autora pugnou 

pela desistência da ação informando composição amigável extrajudicial 

entre as partes. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela 

Autora. Intime-se. Após o trânsito, proceda com a baixa. Cáceres, 09 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002021-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANEGILDA BATISTA PERIS (RÉU)

CLAUDEMIR GIMENES PERIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002021-04.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: CLAUDEMIR GIMENES PERIS, 

VANEGILDA BATISTA PERIS Vistos, etc. Trata-se de ação de usucapião 

proposta por João Batista de Oliveira. O Autor foi intimado para emendar a 

inicial, devendo, para tanto, cumprir com as providências elencadas no 

despacho anterior (id. 13052354). No entanto, em que pese a 

determinação para emenda o Autor deixou transcorrer o prazo, sem levar 

a cabo as providências determinadas (id. 13529104). É o relatório. Decido. 

O Autor foi intimado para emendar a inicial, devendo, para tanto, 

apresentar petição em consonância com os ditames do CPC. No entanto, 

em que pese a determinação para emenda o Autor se manteve inerte (id. 

13528947). Ressalto que o Autor deixou de indicar os titulares de domínio 

do imóvel a fim de compor o polo passivo da ação, prejudicando a 

instauração da relação processual bem como o direito de defesa da parte 

Ré. Não obstante, de mesmo modo, deixou de indicar os confinantes do 

imóvel em questão. Porquanto, não cumpriu com os requisitos previstos 

nos arts. 319, inciso II, e 346, §3º ambos do CPC. Ademais, deixou de 

atribuir à causa o valor compatível ao patrimonio perseguido (art. 292, §3º, 

CPC) bem como de apresentar o memorial descritivo e mapa topográfico 

do imóvel em questão. Não obstante, deixou de recolher as custas 

processuais ou comprovar a sua incapacidade financeira para 

pagamento. Sendo assim, da análise dos autos, alternativa não resta 

senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto nos 

artigos arts. 319, inciso II, art. 292, §3º, art. 346, §3º e art. 321 todos do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso de um juiz ter 

determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha tomado 

qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável ao juiz é 

o indeferimento da petição inicial.” (in Ma nual do Direito Processual Civil – 

Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª edição –Salvador 

-Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, com fulcro no 

parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem 

incidência de custas. Transitada em julgado, providencie a baixa. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002027-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DIAS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002027-11.2018.8.11.0006. AUTOR: 

IVAN DIAS PEREIRA RÉU: IVAN DIAS PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

ação de usucapião proposta por Ivan Dias Pereira. O Autor foi intimado 

para emendar a inicial, devendo, para tanto, adequar a petição inicial à 

legislação processual civil (id. 13054440 ). No entanto, em que pese a 

determinação para emenda o Autor deixou transcorrer o prazo, sem levar 

a cabo as providências determinadas (id. 13528947). É o relatório. Decido. 

O Autor foi intimado para emendar a inicial, devendo, para tanto, 

apresentar petição em consonância com os ditames do CPC. No entanto, 

em que pese a determinação para emenda o Autor se manteve inerte (id. 

13528947). Ressalto que o Autor deixou de indicar o sujeito a compor o 
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polo passivo da ação, prejudicando a instauração da relação processual 

bem como o direito de defesa da parte Ré. Não obstante, de mesmo modo, 

deixou de indicar os confinantes do imóvel em questão. Porquanto, não 

cumpriu com o requisito previsto no art. 319, inciso II do CPC. Ademais, 

sequer indicou a matrícula do imóvel em questão ou justificou a sua 

eventual inexistência. Sendo assim, da análise dos autos, alternativa não 

resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto 

no artigo 321 do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso 

de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor 

tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho 

viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” (in Ma nual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição –Salvador - Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

Transitada em julgado, providencie a baixa. Sem incidência das custas em 

razão da petição inicial sequer tenha sido recebida. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001845-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL IBAN BARRERA LAZO DE LA VEGA (AUTOR)

MARIA SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEVERO NETO (RÉU)

IRENE CORREIA SEVERO (RÉU)

Outros Interessados:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Celciane Gomes Lacerda (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Aparecida da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001845-59.2017.8.11.0006. AUTOR: MARIA 

SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, RAUL IBAN BARRERA 

LAZO DE LA VEGA RÉU: FRANCISCO SEVERO NETO, IRENE CORREIA 

SEVERO Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião proposta por MARIA 

SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO em face de FRANCISCO 

SEVERO NETO e OUTROS, já devidamente qualificados. Compulsando os 

autos, verifico por duas vezes foi designada nos autos audiência de 

conciliação, no entanto, não compareceram os Autores (ids. 9137320 e 

13589125). Não obstante, intimados a sem manifestarem quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, haja vista a inércia em comparecer 

á audiência designada, os Requerentes se mantiveram inertes (ids. 

13628006 e 13875423), sem apresentar qualquer justificativa para a 

reiterada ausência ao ato, bem como deixaram de se manifestar quanto ao 

despacho anterior. Sendo assim, há nítida desídia dos Autores na 

presente demanda, caracterizada pelo abandono, tendo em vista que 

deixaram de promover os atos e diligências necessárias para regular 

tramitação do feito. Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 

30 (trinta) dias, por omissão dos Autores, sendo, portanto, medida 

imperativa a sua extinção. Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cáceres, 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001845-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL IBAN BARRERA LAZO DE LA VEGA (AUTOR)

MARIA SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEVERO NETO (RÉU)

IRENE CORREIA SEVERO (RÉU)

Outros Interessados:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Celciane Gomes Lacerda (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Aparecida da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001845-59.2017.8.11.0006. AUTOR: MARIA 

SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, RAUL IBAN BARRERA 

LAZO DE LA VEGA RÉU: FRANCISCO SEVERO NETO, IRENE CORREIA 

SEVERO Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião proposta por MARIA 

SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO em face de FRANCISCO 

SEVERO NETO e OUTROS, já devidamente qualificados. Compulsando os 

autos, verifico por duas vezes foi designada nos autos audiência de 

conciliação, no entanto, não compareceram os Autores (ids. 9137320 e 

13589125). Não obstante, intimados a sem manifestarem quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, haja vista a inércia em comparecer 

á audiência designada, os Requerentes se mantiveram inertes (ids. 

13628006 e 13875423), sem apresentar qualquer justificativa para a 

reiterada ausência ao ato, bem como deixaram de se manifestar quanto ao 

despacho anterior. Sendo assim, há nítida desídia dos Autores na 

presente demanda, caracterizada pelo abandono, tendo em vista que 

deixaram de promover os atos e diligências necessárias para regular 

tramitação do feito. Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 

30 (trinta) dias, por omissão dos Autores, sendo, portanto, medida 

imperativa a sua extinção. Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cáceres, 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000895-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO DA SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000895-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: CASSIANO 

DA SILVA ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em desfavor de 

CASSIANO DA SILVA ESPIRITO SANTO. Tramitando regularmente o feito, 

a parte Ré noticiou a composição de acordo, contudo, relatou a ausência 

de restituição do veículo (ids. 13585935 e 13585898). Intimada a se 

manifestar, a autora acostou cópia do acordo pactuado devidamente 

assinado pelas partes (ids. 13846050, 13846045 , 13846040,13846035 e 

1384602). De outro lado, restou a controvérsia quanto a restituição do 

veículo objeto da ação. Em contato telefônico com o Requerido Cassiano, 

este informou que o veículo foi devidamente restituído. Sendo assim, não 

resta qualquer impedimento para homologação do acordo, mormente por 

porque dos termos e condições do referido não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, acostado nos ids. 

13846050, 13846045, 13846040, 13846035 e 1384602, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Honorários na forma pactuada. Por fim, saliento que é de 

incumbência da parte Autora providencia a baixa de eventuais restrições 

inseridas no veículo, tendo em vista que não partiu deste Juízo qualquer 

comando de restrição. Considerando a renúncia do prazo recursal, 

providencie a baixa com as formalidades devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000895-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO DA SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000895-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: CASSIANO 

DA SILVA ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em desfavor de 

CASSIANO DA SILVA ESPIRITO SANTO. Tramitando regularmente o feito, 

a parte Ré noticiou a composição de acordo, contudo, relatou a ausência 

de restituição do veículo (ids. 13585935 e 13585898). Intimada a se 

manifestar, a autora acostou cópia do acordo pactuado devidamente 

assinado pelas partes (ids. 13846050, 13846045 , 13846040,13846035 e 

1384602). De outro lado, restou a controvérsia quanto a restituição do 

veículo objeto da ação. Em contato telefônico com o Requerido Cassiano, 

este informou que o veículo foi devidamente restituído. Sendo assim, não 

resta qualquer impedimento para homologação do acordo, mormente por 

porque dos termos e condições do referido não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, acostado nos ids. 

13846050, 13846045, 13846040, 13846035 e 1384602, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Honorários na forma pactuada. Por fim, saliento que é de 

incumbência da parte Autora providencia a baixa de eventuais restrições 

inseridas no veículo, tendo em vista que não partiu deste Juízo qualquer 

comando de restrição. Considerando a renúncia do prazo recursal, 

providencie a baixa com as formalidades devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON NUNES CORDOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001243-05.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JAISON NUNES 

CORDOVA Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta 

por OMNI FINANCEIRA S/A em face de JAISON NUNES CORDOVA, já 

devidamente qualificados. Compulsando os autos, verifico que o autor foi 

intimado duas vezes para impulsionar o andamento do feito, notadamente 

requerendo as medidas pertinentes para busca e apreensão do 

bem/citação do Réu, ou requerendo a conversão da ação em execução, 

no entanto, se manteve inerte. Deste modo, há desídia do autor, tendo em 

vista que deixou de promover os atos e diligências necessárias para 

impulsionar o andamento do feito. Com efeito, o processo encontra-se 

parado há mais de 30 (trinta) dias, por omissão da parte autora, sendo, 

portanto, medida imperativa a sua extinção. Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Publique-se. Intime-se. Custas já 

recolhidas. Com o trânsito em julgado, retorne concluso para proceder a 

baixa da restrição e após, arquive-se. Cáceres, 09 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002350-16.2018.8.11.0006

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:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002350-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALAN GLEISON TAVARES Vistos etc. HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulada no id. 13544200 - Pág. 1. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Cáceres/MT., 09 de julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003976-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FERREIRA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003976-07.2017.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: MAX FERREIRA LEITE Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO em face de MAX 

FERREIRA LEITE. Em suma, noticiou a inicial o quanto segue: “As partes 

celebraram a Cédula de Crédito Bancário sob o nº. 0417817, conforme 

cópia, ora acostada. Referida cédula foi pactuada em 36 (Trinta e seis) 

prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 803,52 (Oitocentos e 

três reais e cinquenta e dois centavos), tendo o contrato o valor total de 

R$ 28.926,72 (Vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e 

dois centavos), vencendo-se a primeira parcela no dia 20/09/2010 e a 

última teve como vencimento o dia 20/08/2013. Porém, o requerido 

descumpriu com o contrato, inadimplindo a parcela vencida em 20/03/2012, 

e todas as seguintes.” Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o quanto segue: “Diante do exposto, e presente para requerer a 

Vossa Excelência, se digne a determinar a citação do devedor, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento de R$ 35.826,63 

(Trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três 

centavos), ou querendo, apresentar embargos, sob pena de constituir-se 

a presente de pleno direito, em título executivo judicial, autorizando, assim, 

o pagamento do “quantum” pleiteado, além dos juros, custas, bem como 

sua condenação no pagamento de honorários advocatícios a serem 

fixados por Vossa Excelência, nos termos do art. 82, §2º do Código de 

Processo Civil. Com a inicial, vieram os documentos. Citado (id. 12620167), 

o requerido deixou transcorrer o prazo para a defesa sem manifestação. 

Intimado o autor para manifestar, quedou-se inerte (id. 13836587). É o 

relatório. Decido. O requerente pleiteia nos autos o pagamento de dívida 

contraída pelo requerido, haja vista o inadimplemento do mesmo. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso II do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), bem como, no art. 701, §2º 

do mesmo Códex por estar o pedido inicial respaldado em início de prova, 

e o requerido não embargou. Prefacialmente decreto a revelia do 

requerido, já que não apresentou embargos monitório. E, sendo revel, 

faz-se necessário a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC. Além de 

aplicar os efeitos da revelia, a petição inicial esta respaldada em prova 

cabal da existência da obrigação pelo requerido. O Código de Processo 

Civil, em seu artigo 700, dispõe que: “Art. 700. A ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento 

de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 
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bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer.” A prova escrita cogitada pelo artigo acima é aquela que conduz à 

dedução de que efetivamente houve uma relação jurídica entre as partes e 

que desta relação originou uma obrigação de pagar certa quantia em 

dinheiro ou de entregar determinada coisa. Na lição de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como 

requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o 

credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um 

direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao 

juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. 

Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que 

sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o 

fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia 

probatória – e que não constitua título executivo.” (Código de Processo 

Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, Atualizada e 

Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – Pg.950). No 

caso dos autos, a inicial foi instruída com prova escrita, notadamente pela 

Cédula de Crédito Bancário juntada no id. 8306049 e nota promissória 

contida no id. 8306049 - Pág. 8. Assim, entendo que os documentos 

registram a existência de um crédito em favor do requerente e devido pelo 

requerido. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 701, §1º, 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em 

face de MAX FERREIRA LEITE, e, como consequência CONSTITUO, de 

pleno direito, em título executivo judicial, CONVERTENDO o mandado inicial 

em mandado executivo e CONDENANDO o requerido a pagar ao 

requerente a importância de R$ 35.826,63 (Trinta e cinco mil, oitocentos e 

vinte e seis reais sessenta e três centavos)que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora, no índice de 1 % ao 

mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do 

Código Tributário Nacional, a partir do último cálculo. Sem custas. Condeno 

o requerido ao pagamento dos honorários, que arbitro em 10 % por cento 

sobre o valor atualizado da dívida. Após o decurso do prazo recursal, 

intime-se a parte autora para que apresente o demonstrativo atualizado da 

dívida e intime o requerido para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez) por cento e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, §1º do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 09 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007133-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERICK DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007133-85.2017.8.11.0006. AUTOR: 

WERICK DA SILVA CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. WERICK DA SILVA CRUZ, 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO D.P.V.A.T. em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em síntese, ter sido 

vítima de acidente de trânsito em 09/04/2017, sofrendo na ocasião 

diversas escoriações pelo corpo e fratura. Assevera que apesar de ser 

submetido a tratamento, não houve recuperação total do membro, 

configurando lesão de caráter irreversível. Narrou que após ingressar 

com pedido na esfera administrativa, recebeu indenização no valor de 

R$4.725, 00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), no entanto, 

defende que faz jus à complementação da quantia no mesmo valor. Juntou 

os documentos (id. 10315916 a id. 10316183). Realizada audiência 

concentrada, as partes não chegaram a um acordo (id. 12087400). O 

autor foi submetido à avaliação médica cujo laudo foi anexado no id. 

12087267. A Requerida apresentou contestação (id.), na qual requereu a 

extinção do feito sem resolução do mérito por carência da ação por falta 

de interesse de agir em razão do pagamento realizado na esfera 

administrativa. No mérito, defende a improcedência do pedido e refuta a 

necessidade de complementação, alegando a quitação da indenização na 

via administrativa. Defende a regularidade do valor pago 

administrativamente, o qual teria sido de acordo com a extensão da lesão. 

Argumentou acerca da correção monetária, juros de mora e honorários 

advocatícios e a necessidade de realização de prova pericial. Ao final, 

requereu o acolhimento das preliminares arguidas e a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito, e caso ultrapassada, a 

improcedência do pedido inicial. A parte Ré manifestou-se concordando 

com a avaliação médica realizada (id. 12451215). O Autor apresentou 

impugnação à contestação no id. 12694862. Por fim, vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de 

diferença de seguro DPVAT proposta por WERICK DA SILVA CRUZ em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT na 

qual se discute se há diferença de valor relativo a indenização de seguro 

obrigatório (D.P.V.A.T.) a ser paga ao Autor. Refuto a possibilidade de 

inclusão da Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a 

partir da edição da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei 

nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da 

indenização perante qualquer sociedade seguradora que opera no 

consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. 

Outrora, não vislumbro a alegada ausência de interesse de agir da parte 

autora. O interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido 

na necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial 

através da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com 

efeito, o interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade 

de obter através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso 

de Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda 

que tenha ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga. Portanto, tenho que o interesse da autora 

resta configurado pela necessidade de ingresso da demanda em busca da 

tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização do seguro 

obrigatório. Assim, refuto a preliminar de ausência de interesse de agir e 

passo a análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a 

qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que 

visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito como 

demonstram o boletim de ocorrência, certidão de ocorrência do Corpo de 

Bombeiros (id. 10629812) bem como dos documentos médico – 

hospitalares anexados nos id. 10629834 que indicam que o autor foi 

submetido a atendimento de urgência, vítima de atropelamento com fratura 

exposta em membro inferior. Não obstante, a própria avaliação médica 

acostada nos autos reconhece a lesão em membro inferior em razão de 

acidente de trânsito. Deste modo, restou evidenciado o nexo de 

causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima. Não 

obstante, as partes não divergem quanto a ocorrência do acidente e 

lesões advindas, tendo inclusive a Requerida já efetuado pagamento de 

valor relativo à indenização do seguro obrigatório na esfera administrativa. 
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Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga na via 

administrativa, uma vez que o Autor entende fazer jus a complementação 

do valor recebido, enquanto a Ré defende que houve quitação da 

indenização, que teria sido paga proporcionalmente à extensão da lesão 

sofrida. Pois bem, a vítima foi submetida à avaliação médica conduzida 

pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. George S. Alvez 

Lima cujo laudo foi acostado no id. 12451215. Referido laudo constatou 

que a fratura do Autor culminou em invalidez permanente parcial 

incompleta em razão de dano anatômico e/ou funcional em membro 

inferior, de natureza média, com repercussão de 50%. Muito embora este 

Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, vislumbro que o mesmo 

essencial e evidencia de maneira clara a existência de lesão, bem como a 

sua extensão. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais 

capacitados, ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os 

profissionais que realizaram a avaliação. Portanto, com supedâneo na 

conclusão do laudo e prova documental dos, extrai-se que a vítima 

apresenta invalidez permanente parcial de natureza média, na proporção 

de 50% do segmento. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 

6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o Autor sofreu lesão em membro inferior, conforme apontado 

pelo laudo pericial. Assim, o segmento anatômico a ser utilizado para o 

cálculo no presente caso é especificado na tabela como “Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, que garante uma 

indenização de até 70% do valor máximo segurado. Como no caso houve 

dano parcial incompleto de natureza média, com repercussão de 50% (dez 

por cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima é R$4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) (13.500/100 x 70% = 94,50 

x50%= 4.725,00). No entanto, extrai-se dos autos que o Autor recebeu o 

valor supracitado na esfera administrativa a título de pagamento da 

indenização do seguro obrigatório (id. 10629862), de modo que inexiste 

valor remanescente a ser pago ao mesmo, devendo a ação ser julgada 

totalmente improcedente. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, e em virtude da 

sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC. Todavia, como o Autor é 

beneficiário da justiça gratuita (id. 10639524), a exigibilidade do crédito 

deverá ficar suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo com a baixa do processo com 

as formalidades devidas. Cumpra-se. Cáceres/MT., 09 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004297-42.2017.8.11.0006

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:

ALINE KAWAKAMI CINTRA (EXECUTADO)

EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004297-42.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: KAWAKAMI CINTRA 

& CINTRA LTDA - EPP, EDERSON DE ALMEIDA CINTRA, ALINE KAWAKAMI 

CINTRA Vistos, etc. Cuida-se de ação de execução proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em desfavor de KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA – 

EPP e outros. Tramitando regularmente o feito, o Exequente noticiou a 

composição de acordo (id. 13477646), requerendo a sua homologação. 

Posteriormente, os Executados compareceram nos autos, requerendo a 

homologação do acordo e liberação do valor constrito por meio do sistema 

Bacenjud (ids. 13269958 e 13181925). Analisando os termos e condições 

do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo para sua 

homologação. Por conseguinte, tendo as partes acordado pela liberação 

do valor penhorado em favor da Executada, segue, em anexo, o alvará de 

liberação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes (id. 13477646), para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo descumprido o 

acordo desde já defiro o desarquivamento independente do recolhimento 

de taxa. Custas e honorários na forma pactuada. Deem-se as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001400-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001400-41.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALEXANDRA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Cuida-se de processo na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde 

ALEXANDRA DE OLIVEIRA pretende a satisfação pela instituição 

financeira AYMORÉ do valor atualizado de R$1.031,59. Pois bem. Visando 

a satisfação do cumprimento de sentença e considerando que no curso 

do processo de conhecimento houve o depósito (pelo hoje credor) da 

quantia de R$12.625,92 que na época serviu para purgar a mora e reaver 

a posse do bem objeto da demanda, levando ainda em consideração a 

circunstância de que a execução de sentença levada à efeito pela 

ré/credora importa no valor de R$1.031,59, e já tendo sido franqueado às 

partes o contraditório quanto a possibilidade de compensação, hei por bem 

deliberar pela constrição/compensação de valores em favor da credora 

sobre a quantia vinculada ao processo a fim de que seja a execução de 

sentença plenamente satisfeita. A quantia remanescente deverá ser 

restituída ao autor/devedor. Logo, estando satisfeita a execução, a mesma 

deverá ser extinta. Assim sendo, nos termos do art. 924, II do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. P. R. I Intime-se a credora 

Alexandra de Oliveira para informar os dados bancários no prazo de cinco 

dias. O saldo remanescente que não servirá para a satisfação da 

execução, fica desde já liberado em favor do credor na conta indicada no 

id. 13562481 - Pág. 1, cujo alvará segue em anexo. Após a apresentação 

dos dados bancários pela credora, retorne concluso para a expedição do 

alvará. Cáceres/MT., 09 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002781-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

Vistos, etc. Pertinente à celeuma processual, este Juízo filia-se ao 

entendimento da imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim 

de constatar a pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos 

cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 

5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende 

do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles 

o interesse processual configurado através da pretensão resistida. 

Assim, intime-se a parte autora para: (a) Juntar o requerimento 

administrativo da questão posta em Juízo, bem como inserir a petição 

inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE no editor de 

texto interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no art. 320 e 321 

CPC/2015; (b) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 20 de junho de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002704-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDISLAINE OLIVEIRA LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, no qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 

(sessenta) salários mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que 

possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do 

artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se reconhecer a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no 

AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 

Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 20 de junho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza 

de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários 

no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002616-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (IMPETRANTE)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (IMPETRANTE)

ANDERSON CARDOSO DE MELLO (IMPETRANTE)

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (IMPETRANTE)

GILBERTO JOSE DA COSTA (IMPETRANTE)

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA OAB - MT0013307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Fazenda de Cáceres (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuidam-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANA 

LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO, ANDERSON CARDOSO DE 

MELLO, ELEN SANTOS ALVES DA SILVA, GILBERTO JOSÉ DA COSTA, 

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE, MARIA LUIZA VILA RAMOS DE 

FARO e ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES, contra ato reputado ilegal 

do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no qual os impetrantes não têm 

mais interesse no prosseguimento do feito(ID. 13649124). É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. O pedido de desistência da ação 

reivindicado pelos impetrantes conduz à extinção do feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC; b) Sem 

custa e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as 

baixas pertinentes; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180957 Nr: 2835-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Defiro o pleito de item “b” à fl. 1424, e determino seja intimado 

pessoalmente o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para os fins 

do disposto no art. 17, §3º, da Lei n. 8.429/1992, § 3º do art. 6º da Lei n. 

4.717/65 c/c art. 5º, §2º, da Lei n. 7.347/85;

b) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

c) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

d) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

e) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, a 

fim de sanear o feito, sob pena de preclusão;

f) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

g) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188415 Nr: 7274-92.2015.811.0006

 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: MARIA CATARINA RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, DETRAN/MT - 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14133, LAURA 

AMARAL VILELA - OAB:9303/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (a)JULGAR PROCEDENTE os pedidos, para serem declaradas nulas as 

dívidas tributárias havidas em nome da autora relativa à motocicleta 

indicada na exordial, bem como que o requerido DETRAN/MT promova os 

atos necessários para excluir o nome da requerente da condição de 

responsável tributária do referido bem móvel, nos termos do artigo 487, I 

do CPC;(b)Isenção de custas e honorários, na forma do art. 98, I 

CPC;(c)Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

força no art. 496 § 3.º, II CPC;(d)Publicada em audiência, as partes saem 

cientes da decisão;(e)Registre-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACONDA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/07/2018 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: 1001982-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACK FOUAD RAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

17/07/2018 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: 8010168-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANE RODRIGUES RANZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR OS RECLAMADOS DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CAMILO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte Requerente 

somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 

9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/07/2018 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: 8010979-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Intime a Recorrente 
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para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de 

hipossuficiência datada e atualizada ou outro documento que comprove 

que o recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, a fim de que ocorra a análise do pedido de Justiça Gratuita 

formulado. Às providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004762-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

17/07/2018 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: 1000380-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

140685447, ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/07/2018 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: 1005971-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS - AMAC 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14070156, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO BATISTA CORREIA (REQUERENTE)

CASSIA LUZIA SANTOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14070730, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007200-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS & SILVA DA COSTA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007330-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MELISSA FABIA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007363-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-63.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BELON SILVA (AUTOR)

JOSE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECINDO PEDRO DA SILVA (RÉU)

LUCINEIA RODRIGUES PRADO DA SILVA (RÉU)

LEIZIANE PRADO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000140-63.2016.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE RIBEIRO DA SILVA, VERA LUCIA BELON SILVA RÉU: LECINDO 

PEDRO DA SILVA, LUCINEIA RODRIGUES PRADO DA SILVA, LEIZIANE 

PRADO DA SILVA Vistos etc. Designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 14:00 horas. As partes 

prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 385 caput e § 

1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 caput 

NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes litigantes 

intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da hora e do 

local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), ressalvado os 

casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Conste a advertência do § 

5º, do art. 455 e a informação do art. 463, ambos do CPC de 2015. O 

depoimento prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, 

NCPC). Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001121-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001121-58.2017.8.11.0005. AUTOR: 

LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO RÉU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, 

etc. Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 36/37. Às providências. 

Diamantino, 09 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SANTOS DA SILVA (AUTOR)

WESLEY CHARLES DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMENEGHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001542-48.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JEFERSON SANTOS DA SILVA, WESLEY CHARLES DE OLIVEIRA MORAIS 

RÉU: DEMENEGHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 17 de outubro de 2018, às 12:30 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000042-10.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: AGROPECUARIA 

VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON 

SANCHES Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA SIMONINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº56/2007,certifico que o endereço do citando, indicado na inicial, não é 

atendido pela entrega domiciliar de correspondência (Correios). Sendo 

assim, impulsiono os autos com a finalidade de reiterar a intimação da 

parte autora para querendo providenciar 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. Processo: 1000134-22.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

3.868,65; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

TATIANE DE SOUZA Analista Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000044-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000044-77.2018.8.11.0005. AUTOR: 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: SERGIO AUGUSTO 

SILVA DOS SANTOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem com petição devidamente instruída por prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de 

modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência 

(custas e honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como 

quitada a obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já 

os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR EDIO MANEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001509-58.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: WILMAR EDIO 

MANEIRA Vistos etc. Intime-se a parte exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000473-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAI DA SILVA VARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000473-78.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANAI DA SILVA VARGAS Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para se manifestar acerca do cumprimento integral do acordo, no 

prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 

de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000133-71.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTIANA DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000133-71.2016.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AUREA CRISTIANA DA SILVA MORAES Vistos etc. De início, proceda-se 

com as devidas anotações, eis que o feito encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença, e determino as seguintes providências: 

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos; Faça-se constar na intimação 

supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil; Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para caso requeira o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) 

executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas; Havendo a indicação de 

bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) 

parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000576-85.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: BRUNA DE SOUZA 

Vistos etc. Em petitório de fls. 127, a parte exequente requer seja 

quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização 

de bens para garantir a execução. Ora, somente em hipóteses extremas 

está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações 

de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a 

execução. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização 

do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não 

restou demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 

novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 127. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000043-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES GARCES FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000043-92.2018.8.11.0005. AUTOR: 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: FRANCISCO MENDES 

GARCES FILHO Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem com petição devidamente instruída por prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de 

modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência 

(custas e honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como 

quitada a obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já 

os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

UZA SHOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO EDUARDO MURARI OAB - SP184711 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DA TERRA - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000054-24.2018.8.11.0005. AUTOR: 

UZA SHOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME RÉU: FLOR DA TERRA - 

COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME Vistos etc. Recebo 

a inicial e seus respectivos documentos. Designo audiência de conciliação 

e mediação para o dia 15 de agosto de 2018, às 15:00 horas. Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 
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Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

J.T. DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE TIAGO DE FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000441-73.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: J.T. DE FRANCA & 

CIA LTDA - ME, JOSE TIAGO DE FRANCA Vistos, etc. Cumpra-se 

integralmente o despacho de fls. 74/75. Às providências. Diamantino, 09 

de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000097-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000097-58.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA REQUERIDO: 

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA Vistos etc. Diante da 

certidão de fls. 24, remeta-se a carta precatória para a Comarca de São 

José do Rio Claro/MT, ante o caráter itinerante da missiva. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109956 Nr: 2567-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que no prazo de 05 dias, cumpra o disposto no 

art.844 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127411 Nr: 1830-76.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorotéia Francisca de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica e Transportes Eireli-ME, Rodrigo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127430 Nr: 1834-16.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Gonsalves Zulpo, Violante Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Emprieendimentos InmobiliariosLTDA, 

Sandro Luiz Zu, Claudineia Maria Schwade Zulpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauber Julio de Oliveira - 

OAB:42.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127336 Nr: 1798-71.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ REGINALDO 

MARTINS - OAB:978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ernesto Ricardo 

Portes - OAB:7521

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127309 Nr: 1791-79.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Valentim - 

OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 
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homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127331 Nr: 1795-19.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria E Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souvenir Dal" Bó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Junior. - OAB:3876/MT

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127071 Nr: 1707-78.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bamerindus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANAY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

OTACILIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

JAMES OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

EDSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

SELMA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

THELMA OLIVEIRA POCRIFKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES FRANCA OAB - PR21286 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000763-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

OTACILIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, JAMES 

OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE OLIVEIRA 

SOUZA, THELMA OLIVEIRA POCRIFKA RÉU: LEANDRO ESTEVES 

WESTPHAL Vistos etc. Trata-se de Ação Reivindicatória de Propriedade 

ajuizada por OTACÍLIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, 

JAMES OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE 

OLIVEIRA SOUZA e THELMA OLIVEIRA POCRIFKA em face de LEANDRO 

ESTEVES WESTPHAL e GILSINEIA BISCONSINI STRALIOTTI WESTPHAL, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 137/139, 

as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes (fls. 137/139), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 

SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os 

litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do mencionado 

processo para a devida extinção, assim que as partes informarem o 

cumprimento do acordo. Devidamente cumprido o acordo, expeça-se ofício 

para o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Diamantino/MT, 

para a transferência do imóvel para os requerentes, quais sejam: 

OTACÍLIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, JAMES 

OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE OLIVEIRA 

SOUZA e THELMA OLIVEIRA POCRIFKA. Honorários conforme pactuados. 

Sem custas em face a gratuidade de justiça. Intimem-se as partes por meio 

de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANAY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

OTACILIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

JAMES OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

EDSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

SELMA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

THELMA OLIVEIRA POCRIFKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES FRANCA OAB - PR21286 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000763-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

OTACILIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, JAMES 

OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE OLIVEIRA 

SOUZA, THELMA OLIVEIRA POCRIFKA RÉU: LEANDRO ESTEVES 

WESTPHAL Vistos etc. Trata-se de Ação Reivindicatória de Propriedade 

ajuizada por OTACÍLIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, 

JAMES OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE 

OLIVEIRA SOUZA e THELMA OLIVEIRA POCRIFKA em face de LEANDRO 

ESTEVES WESTPHAL e GILSINEIA BISCONSINI STRALIOTTI WESTPHAL, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 137/139, 

as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes (fls. 137/139), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 

SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os 

litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do mencionado 

processo para a devida extinção, assim que as partes informarem o 

cumprimento do acordo. Devidamente cumprido o acordo, expeça-se ofício 

para o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Diamantino/MT, 

para a transferência do imóvel para os requerentes, quais sejam: 

OTACÍLIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, JAMES 

OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE OLIVEIRA 

SOUZA e THELMA OLIVEIRA POCRIFKA. Honorários conforme pactuados. 

Sem custas em face a gratuidade de justiça. Intimem-se as partes por meio 

de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:
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WALISSON TEODORO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000077-67.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WALISSON TEODORO DE SOUZA ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em 

face de WALISSON TEODORO DE SOUZA ALMEIDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de fls. 48, a parte autora pugna pela 

desistência do feito e por consequência sua extinção. É o necessário 

relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a demandada não foi 

citada. Dessa forma, não existe óbice para a homologação da desistência 

do presente feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto 

que não houve tais determinações. Custas pela parte autora. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 09 de 

julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001040-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. Q. (AUTOR)

S. S. J. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. -. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001040-12.2017.8.11.0005. AUTOR: GILMARA 

FREIRE QUENOIZORE, SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES RÉU: 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACORDO SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado por GILMARA 

FREIRE QUENOIZORE e SANDRO SERGIO DE JESUS GUIMARÃES, por 

intermédio da Defensoria Pública desta Comarca, já qualificados nos 

autos. Além do reconhecimento e dissolução da união estável, as partes 

visam à fixação de alimentos em favor dos filhos menores, MELISSA 

QUENOIZORE GUIMARÃES e MICAEL QUENOIZORE GUIMARÃES, bem 

como a regularização da guarda e regulamentação das visitas. A inicial foi 

devidamente instruída com os documentos anexos. Decisão inicial 

deferindo os benefícios da justiça gratuita aos requerentes – Id n. 

9625032. O acordo inicialmente apresentado foi editado pelas partes 

apenas no que se refere ao carro Toyota/Etios, conforme termo de acordo 

de Id n. 10522864, permanecendo inalteradas as demais cláusulas da 

avença inicial. O representante do Ministério Público manifestou-se 

contrariamente à homologação do acordo – Id n. 10955303. Em seguida 

vieram- me os autos conclusos. Breve relato. Decido. É impossível às 

partes apresentarem certidão de casamento, pois, conforme se constata 

na exordial, o que se busca neste feito é justamente o reconhecimento da 

existência de união estável e sua consequente dissolução. Com relação 

às certidões de nascimento dos infantes, observo que já foram anexadas 

ao feito, conforme se observa no Id n. 9512736. Entendo suficiente o 

período de duração da união estável indicado no termo de acordo, a 

saber, de 2008 (se não indicou o mês, presume-se desde janeiro) até 

abril/2017. Outrossim, entendo que não é caso de revogação do benefício 

da justiça gratuita concedido ao cônjuge varão, pois a alegação de 

insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção 

relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova em 

contrário, cujo ônus incumbe a quem impugna o benefício concedido. Pois 

bem. Os autores manejaram a presente ação, objetivando reconhecer e 

dissolver a união estável, regularizar a guarda e visita dos filhos havidos 

na constância da união, prestação alimentícia e a partilha de bens. 

Inicialmente, convém salientar que a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 226, § 3o, reconheceu expressamente a união estável entre homem 

e mulher como entidade familiar, senão vejamos: Para efeito da proteção 

do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

Nessa ordem de ideias, nada mais fez a Constituição Federal do que 

reconhecer um fenômeno social comum e generalizado em todo o País, 

tornando-se necessária a sua regulamentação. No caso vertente, 

verifica-se que os requerentes realmente tiveram uma relação pública e 

continua no período declarado por ambos, sendo que desta relação 

tiveram 02 (dois) filhos, sendo que ambos foram devidamente registrados 

perante o cartório competente desta Comarca. Verifico, ainda, que as 

partes estão devidamente representadas, tendo firmado o acordo acima 

descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de 

que se deseja compor independentemente de interferência estatal. Não há 

bens a serem partilhados. Os alimentos fixados em favor dos filhos 

menores, MELISSA QUENOIZORE GUIMARÃES e MICAEL QUENOIZORE 

GUIMARÃES, bem como a regularização da guarda e regulamentação das 

visitas serão regidos nos termos das cláusulas da avença. Por fim, 

entendo que estão devidamente preservados os interesses do(s) 

infante(s). Diante do exposto, com fulcro nos art. 226, §3º da Constituição 

Federal e art. 1.723 do Código Civil, RECONHEÇO e DECLARO dissolvida a 

UNIÃO ESTÁVEL entre GILMARA FREIRE QUENOIZORE e SANDRO 

SERGIO DE JESUS GUIMARÃES e, por conseguinte, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA os termos de acordo firmados pelas partes (Ids n. 9512672 e 

10522864) para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito. Condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, NCPC), cuja cobrança 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 

3º do NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001540-78.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001548-55.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ALUISIO DA COSTA FILHO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001552-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR PEREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001552-92.2017.8.11.0005. AUTOR: 

VALTER CESAR PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001550-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AELENIL SEBASTIANA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001550-25.2017.8.11.0005. AUTOR: 

AELENIL SEBASTIANA FERREIRA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO 

, 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001549-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA APARECIDA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001549-40.2017.8.11.0005. AUTOR: 

LEDINA APARECIDA PAIXAO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001551-10.2017.8.11.0005. AUTOR: 

OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001554-62.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA DE FATIMA DA CRUZ RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001623-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001623-94.2017.8.11.0005. AUTOR: 

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BARBACOVI OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001624-79.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARCIA REGINA BARBACOVI OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO 

, 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001625-64.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO , 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo 

aos autores apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul 

Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001627-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001627-34.2017.8.11.0005. AUTOR: 

DIOMEDES CARVALHO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 

de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001631-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO PEDROSO DE BARROS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001631-71.2017.8.11.0005. AUTOR: 

EDEVALDO PEDROSO DE BARROS FILHO RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO , 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo 

aos autores apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul 

Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001632-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001632-56.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 

29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ORMOND CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001633-41.2017.8.11.0005. AUTOR: 

OTAVIO ORMOND CAMPOS RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001634-26.2017.8.11.0005. AUTOR: 

PAULO SANTANA MAIA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho de 

2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 05 

(cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARI CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001635-11.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARI CONCEICAO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001636-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARINA GOMES DE ARRUDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001638-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOSEFA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001638-63.2017.8.11.0005. AUTOR: 

RAIMUNDA JOSEFA PAULINO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, 

etc. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois 

a parte autora, embora devidamente intimada, deixou decorrer in albis o 

prazo para comprovar sua alegada situação de hipossuficiência 

financeira, conforme certidão de decurso de prazo de Id n. 11777767. 

Portanto, intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. 

Às providências. Diamantino/MT, 29 de junho de 2018. Raul Lara Leite Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS VASCONCELOS (AUTOR)

ROSIRAM FIALHO GOMES DA SILVA (AUTOR)

JORGE ADRIANO DO VALLE SOUZA (AUTOR)

SIRLENE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA (AUTOR)

WANIA MARIA AUGUSTO (AUTOR)

MARIA DE FATIMA BARROS ALENCAR (AUTOR)

LUCIANE AGRIPINA DE BARROS (AUTOR)

MARIA HELENA MORAES DA COSTA (AUTOR)

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES (AUTOR)

MARLI DIAS DUARTES COIMBRA (AUTOR)

MARINA GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

MIRIAN REGINA PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000615-82.2017.8.11.0005. AUTOR: 

IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA, JORGE ADRIANO DO VALLE SOUZA, 

LUCIANE AGRIPINA DE BARROS, MARIA DE FATIMA BARROS ALENCAR, 

MARIA HELENA MORAES DA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA 

NEVES, MARINA GOMES DE ARRUDA, MARLI DIAS DUARTES COIMBRA, 

MIRIAN REGINA PEREIRA LOPES, RAIMUNDA DOS SANTOS 

VASCONCELOS, ROSIRAM FIALHO GOMES DA SILVA, SIRLENE 

FERREIRA DA SILVA, WANIA MARIA AUGUSTO RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, pois os requerentes, embora devidamente intimados, 

deixaram transcorrer in albis o prazo para comprovarem a alegada 

situação de hipossuficiência financeira, conforme certidão de decurso de 

prazo de Id n. 10509321. Portanto, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem nos autos o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Diamantino/MT, 

29 de junho de 2018. Raul Lara Leite Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001534-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE REGINA VANNI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001534-71.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JANE REGINA VANNI SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI ASCARI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001639-48.2017.8.11.0005. AUTOR: 

VALDELI ASCARI SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho de 

2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 05 

(cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001637-78.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ELZA LINA PEREIRA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANDIDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001640-33.2017.8.11.0005. AUTOR: 

CARLOS CANDIDO DE ARRUDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001641-18.2017.8.11.0005. AUTOR: 

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001539-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001539-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

CLARO MONTEIRO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 
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prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSALINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001538-11.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ANTONIO ROSALINO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001537-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRAZINA CELESTINA PACHECO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001537-26.2017.8.11.0005. AUTOR: 

EUFRAZINA CELESTINA PACHECO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO , 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo 

aos autores apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul 

Lara Leite Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000334-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO MARTINS DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

THALIS DURAES DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANILDA DA GLORIA CAETANO OAB - SP402010 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000334-29.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ANTONIO MARCIO MARTINS DE LIMA RÉU: THALIS DURAES DE LIMA 

Remetam-se os autos para a COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP, com 

as nossas homenagens, conforme decisão de Id n. 13567861. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 196-94.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação da Parte Requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NATIARA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SANTANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido EJS COMERCIO para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO OAB - MT17602/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000749-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DREHER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000753-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MIRANDA VIGNANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 08hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014883-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BITENCORT BILIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014883-61.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MASSAROLI & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: RENATO BITENCORT BILIERI Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste quanto ao resultado da pesquisa 

realizada pelo renajud, no prazo de 05 dias, requerendo as medidas 

pertinentes. Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010520-26.2016.8.11.0005. REQUERENTE: PERFIL AGRICOLA LTDA - 

EPP REQUERIDO: CIRILO WANDERLEI FERST Vistos, etc. I. Defiro o pedido 

de id. 14008720 – p. 1/3. II. Designe-se nova data para realização de 

audiência de conciliação. III. Expeça-se carta precatória para citação do 

Requerido, no endereço indicado no id. 14008720 – p. 3, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça entregar a contrafé no supracitado endereço, indicando 

na certidão a pessoa que a recebeu, conforme autoriza o ENUNCIADO nº. 

5 do FONAJE Consigne-se, ainda, que o Requerido poderá oferecer 

defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

IV. Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, 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. V. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012615-05.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MASSEROLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012615-05.2011.8.11.0005. REQUERENTE: SATIL ANASTACIO FERREIRA 

REQUERIDO: VALDIR MASSEROLA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

suspensão do processo com o fito do exequente regularizar a 

substituição do polo passivo da demanda, pelo prazo impreterível de 60 

dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente e torne os autos 

conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000771-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI APIO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

EMPRES EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000096-73.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EZIQUIEL FERREIRA DA 
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SILVA REQUERIDO: REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000429-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDVALTON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1 – Defiro o pedido 

de redesignação de audiência formulado pela parte autora, eis que 

justificável e comprovado o motivo da ausência na audiência de 

conciliação anteriormente designada. 2 - Intime-se a parte requerida para 

que compareça a nova audiência de conciliação, em data a ser designada 

pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 3 - Intime-se também a parte requerente para a audiência 

de conciliação a ser designada, 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 06 

de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000432-77.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WILSON BHERING 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000453-53.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEIZIELLY SALUS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda (id. 

13983960), somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

DIAMANTINO, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON LARA MOREIRA (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000742-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MAILSON LARA MOREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda (id. 13889649), somente resta 

HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", 

da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito 

DIAMANTINO, 5 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE LUIZA ZUCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto 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). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 05 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-45.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA RONDON (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000363-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AMELIA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 06 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000320-11.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito DIAMANTINO, 5 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000402-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ALEXANDRE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência 

de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 06 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZELIA NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000143-18.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA OZELIA NUNES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto 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). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 09 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIMAR SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000319-26.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEUDIMAR SANTOS VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 06 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001336-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EDITE LEANDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 76 de 478



relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, 

considerando que o autor mesmo intimado para emendar a inicial no prazo 

de 15 dias, manteve-se inerte, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 

330, incisos I, II e III do CPC, e julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito com base no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nessa fase. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 06 de julho de 2017. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010343-62.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINA PEREIRA DE PINHO PORTELA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010343-62.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME EXECUTADO: ALCINA PEREIRA DE PINHO PORTELA DE 

BRITO Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve que houve o adimplemento 

da obrigação pela executada, conforme petição protocolada (id. 

13950701), não havendo necessidade de expedição de Alvará ou outra 

providência a cargo deste juízo. 2 – Por consequência, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução; 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – Intimem-se. Cumpra-se. DIAMANTINO, 9 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000003-47.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RAPHAEL VINICIUS SOUZA 

PAIVA REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. De início, rejeito a preliminar de ausência de 

interesse de agir, visto que a ré sustenta a matéria preliminar com 

fundamentos que se confundem com o mérito. Ainda, rejeito a alegação de 

decadência, considerando que o autor visa o ressarcimento de quantias 

pagas, de modo que se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 206, 

§3º, inciso IV, do Código Civil, tendo, assim, o autor respeitado o prazo 

prescricional de três anos entre a data de conhecimento do fato e a 

propositura da ação. Julgo o mérito. Apenas para situar a questão, 

trata-se de reclamação manejada por RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA 

em face de EDITORA GLOBO S/A, aduzindo que não contratou qualquer 

revista da requerida pelo valor mensal de R$ 49,90, razão pela qual requer 

a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos 

morais. Desde já convém registrar que no caso judicializado caberia à 

requerida comprovar que o requerente contratou e concordou com a 

cobrança da quantia de R$ 49,90, o que tornaria lícita a cobrança 

apontada na exordial, o que não ocorreu. Isso porque a requerida não 

apresentou qualquer prova de suas alegações, muito menos da existência 

de suposto ressarcimento das quantias indevidas, restando verossímil a 

alegação do autor. Assim, merece parcial procedência o pedido de 

indenização por danos materiais formulado pelo autor, tendo em vista que 

somente comprovou uma única cobrança no cartão de crédito no valor de 

R$ 49,90, não havendo prova de outras quantias exigidas, ônus que lhe 

incumbia, já que é dever da parte autora demonstrar o fato constitutivo do 

seu direito. Ainda, diante da cobrança indevida, faz jus o requerente ao 

pedido de indenização por danos morais em razão de ter sido cobrado 

indevidamente. No mesmo sentido, o julgado: RECURSO INOMINADO. 

RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA DE 

REVISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. COBRANÇAS 

POSTERIORES AO CANCELAMENTO DA ASSINATURA. VALORES 

RESTITUÍDOS NAS FATURAS POSTERIORES, APÓS INÚMERAS 

RECLAMAÇÕES. DANOS MATERAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. 

CARATER PUNITIVO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO 

EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. É 

fato incontroverso nos autos as cobranças indevidas, tanto é que a 

empresa Recorrente procedeu a restituição dos valores, após as 

inúmeras reclamações e suplicas da consumidora, consoante protocolos 

carreados na exordial. 3. Aliás, no caso, o dano moral advém justamente 

em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema 

na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do 

serviço para com a consumidora. Veja-se que apesar da empresa 

Recorrente ter atendido as reclamações efetivadas em junho e julho de 

2016, procedendo ao estorno de alguns valores em agosto de 2016, no 

mesmo mês passou a efetuar cobranças por outros contratos, inclusive 

com parcelas maiores (R$ 34,90 e R$ 99,91), cuja restituição somente 

foram ocorrer em dezembro do mesmo ano. Destarte, aplica-se no caso, 

também, o caráter punitivo/dissuasório da responsabilidade civil, como 

forma de repreender a conduta desidiosa da empresa Recorrente. 5. 

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, 

minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a 

configuração do dano moral. 6. No entanto, quando sua conduta é de 

resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo 

com que a consumidora seja submetido a um calvário para o fim de obter o 

seu direito, caracteriza-se o dano moral. 7. Na fixação do montante da 

condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda 

relação com os critérios acima. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

750257720168110001/2017, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder 

Feguri Alves Corrêa, Julgado e Publicado no DJE 29/08/2017) Dessa 

forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, passo 

agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral R$ 9.540,00, nos moldes do 

pedido inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido de condenação por danos materiais, o que faço com resolução de 

mérito para: a) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 

49,90, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir dos 

desconto efetivado e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da 
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citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 9.540,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY GOMES CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor pago requerida (id. 13380461) mediante 

alvará de levantamento em favor da parte autora. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, inexistindo execução a prosseguir, 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino/MT, 

09 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004473-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA TENORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS TENORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

OSANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TENÓRIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004473-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OSANA MARIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, LAYSA TENORIO DOS SANTOS, LUCAS TENORIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DIEGO TENÓRIO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, 

devolva-se ao Juízo de deprecante com as nossas homenagens. 

Primavera do Leste-MT, 09 de julho de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004450-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DIAS (REQUERENTE)

MIKAELLY VITORIA ALVES ARAÚJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTONIO LIMA DE ARAÚJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004450-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNA ALVES DIAS, 

MIKAELLY VITORIA ALVES ARAÚJO REQUERIDO: JOSÉ ANTONIO LIMA 

DE ARAÚJO Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, 

cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de deprecante com as 

nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 09 de julho de 2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003198-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

AMANDA CAROLINE GALVAO NUNES OAB - 043.814.871-17 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR OAB - MT24091/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1003198-07.2018.8.11.0037. Vistos etc. Primeiramente, constato que na 

decisão de ID nº 13589008 - Pág. 1 e 2 mencionou-se o deferimento da 

consulta à Declaração de Imposto de Renda do requerido, o que, por 

equivoco, não se efetuou a época, contudo, efetivou-se nesta 

oportunidade, consoante extrato anexo, no qual se vislumbra que o 

requerido não realiza a referida declaração. A Constituição Federal de 

1988 consagra, em seu art. 5º, inc. LV, o princípio do contraditório: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”. Neste sentido, o Novo Código de Processo Civil 

que se volta amplamente à valorização e efetiva observância aos 

preceitos constitucionais, ressaltou, em seus art. 9º e 10º, o seguinte: Art. 

9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício. Outrossim, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação 

a ser realizada por esta juíza no dia 28/08/2018 às 15h00min, junto com as 

partes, na presença do Ministério Público, na sala de audiências da 1ª 

Vara desta comarca. Friso que não sendo obtido acordo, será analisado o 

pedido de redução do valor dos alimentos formulado nos ID 13846603, p. 1 

à ID 13846721, p. 1. Cancele-se a audiência no CEJUSC. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 04/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003198-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

AMANDA CAROLINE GALVAO NUNES OAB - 043.814.871-17 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR OAB - MT24091/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1003198-07.2018.8.11.0037. Vistos etc. Primeiramente, constato que na 

decisão de ID nº 13589008 - Pág. 1 e 2 mencionou-se o deferimento da 

consulta à Declaração de Imposto de Renda do requerido, o que, por 

equivoco, não se efetuou a época, contudo, efetivou-se nesta 
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oportunidade, consoante extrato anexo, no qual se vislumbra que o 

requerido não realiza a referida declaração. A Constituição Federal de 

1988 consagra, em seu art. 5º, inc. LV, o princípio do contraditório: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”. Neste sentido, o Novo Código de Processo Civil 

que se volta amplamente à valorização e efetiva observância aos 

preceitos constitucionais, ressaltou, em seus art. 9º e 10º, o seguinte: Art. 

9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício. Outrossim, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação 

a ser realizada por esta juíza no dia 28/08/2018 às 15h00min, junto com as 

partes, na presença do Ministério Público, na sala de audiências da 1ª 

Vara desta comarca. Friso que não sendo obtido acordo, será analisado o 

pedido de redução do valor dos alimentos formulado nos ID 13846603, p. 1 

à ID 13846721, p. 1. Cancele-se a audiência no CEJUSC. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 04/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004563-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

IVANEIDE CANDIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004563-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA DE LIMA 

MACHADO, IVANEIDE CANDIDA DE LIMA REQUERIDO: RAFAEL PEREIRA 

MACHADO Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, 

cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de deprecante com as 

nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 09/07/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004545-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE ALCANTARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PAULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004545-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOANA DARQUE 

ALCANTARA DA SILVA REQUERIDO: LINDOMAR PAULA DOS SANTOS 

Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as 

exigências, devolva-se ao Juízo de deprecante com as nossas 

homenagens. Primavera do Leste-MT, 09/07/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004529-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA SOUZA AMARAL MORANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DOS REIS PINTO OAB - SP153052 (ADVOGADO)

RODOLFO VALADAO AMBROSIO OAB - SP184842 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004529-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDNA APARECIDA SOUZA 

AMARAL MORANGUEIRA REQUERIDO: CICERO JOSE DA SILVA Vistos 

etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, 

devolva-se ao Juízo de deprecante com as nossas homenagens. 

Primavera do Leste-MT, 09/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004526-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ALMEIDA CONCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ELIAS MOREIRA OAB - SP139005 (ADVOGADO)

MARIA ALICE MUNIZ CUNHA OAB - SP141422 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO RICARDO CONCIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004526-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA CONCIANI 

REQUERIDO: ARLINDO RICARDO CONCIANI Vistos etc. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao 

Juízo de deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

09/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004505-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. M. M. (AUTOR)

M. M. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CAMARGO MARCONDES DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004505-93.2018.8.11.0037. AUTOR: MARIANA MAGALHAES 

MARCONDES, ANA GABRIELA DE MAGALHAES MARCONDES RÉU: 

FERNANDO DE CAMARGO MARCONDES DE CAMPOS Vistos etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, 

devolva-se ao Juízo de deprecante com as nossas homenagens. 

Primavera do Leste-MT, 09/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004567-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPULO MARCOS DE JESUS MARTINS SARAIVA (REQUERIDO)

ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004567-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA PAULA DE SOUZA 

MARTINS REQUERIDO: PAPULO MARCOS DE JESUS MARTINS SARAIVA, 

ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, devolva-se com as nossas homenagens. Primavera do 

Leste-MT, 09/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161828 Nr: 1169-69.2016.811.0037

 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: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:23546/O

 Vistos, etc.

Proceda-se a realização de estudo psicossocial junto à residência da Sra. 

Maxilene, cujo relatório deverá obrigatoriamente estar juntado aos autos 

antes da audiência designada.

Defiro os pedidos ministeriais, determinando que se intimem as partes para 

participarem da próxima Oficina de Pais e Filhos, bem como designo 

audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 17h00min.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 198564 Nr: 7939-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ISMDFPDS, DCSDFPDS, KRSDFP, DVSDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSMDF, SSM, CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662

 Considerado a Correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária,intimo o Advogado Antonio 

Alves da Silva Júnior, OAB n°7662/MT,para promover a devolução dos 

autos,com urgência,sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162579 Nr: 1484-97.2016.811.0037

 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: KNG, KGS, LGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLPC, APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não consta nos autos informações sobre a realização de 

exame DNA tam pouco há algum resultado de exame dessa atualização 

pendente de juntada.

Assim, impulsiono os autos para intimação da parte autora, por intermédio 

do D. Defensor Público,para manifestação quanto ao interesse no 

prosseguimento da ação com a realização do exame.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003961-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLETE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003961-08.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: VANDERLETE PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Recebo a inicial na forma proposta. 

Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de 

justiça. Cosniderando a informação constante no atestado de óbito 

(ID.13661399) de que o “de cujus” deixou dois filhos, sendo um maior e 

uma menor, intime-se a requerente para esclarecer acerca dos herdeiros, 

bem como apresentar documentos comprobatórios da convivência com o 

falecido, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 09/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000139-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELIA CELINA DOS SANTOS VINHOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000139-45.2017.8.11.0037. 

Autos Cód.: 1000139-45.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Compulsando os 

auto, verifico que foi indeferida a matrícula em creche pelos seguintes 

fundamentos: “a menor em questão na data de corte tinha somente 04 

meses, porém no ano de 2017 a mesma poderá frequentar a turma de 1 

ano normalmente”. Tendo em vista a demora no trâmite processual, 

notadamente em razão do declínio da competência com a remessa deste 

processo pelo Juízo da 3º Vara a este, foi determinada a intimação da 

parte autora para que informasse seu interesse no prosseguimento do 

feito, vez que no ano de 2017 poderia frequentar a creche. Devidamente 

intimada, a Defensoria Pública deixou transcorrer o prazo in albis para 

manifestação. Por fim, importante consignar que o documento de ID 

4597477, página 02, informa que na época (04/10/2016) a impetrante 

trabalhava como diarista em meio período, o que também não justificaria a 

creche em período integral. Diante do exposto, considerando a inércia da 

parte autora para o prosseguimento do feito, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. Solicite-se informação da autoridade apontada como coatora. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, 

retornem-me conclusos para prolação de sentença. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 09/07/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003988-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WILLIAN KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA REGINA GONCALVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANILTON RIBEIRO DE BRITO (HERDEIRO)

B. G. K. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003988-88.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRUNO WILLIAN KOEHLER INVENTARIADO: ELIZA REGINA 

GONCALVES Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Nomeio inventariante o(a) requerente, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias. Intime-se o(a) inventariante para 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias e, em seguida 

venham os autos conclusos para maiores deliberações conforme o rito a 

ser adotado. Sem prejuízo, citem-se eventuais herdeiro (s) e intimem-se 

possíveis interessados não representados, nos termos legais. Dê-se vista 

ao Ministério Público, diante de herdeira menor de idade. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 09/07/2018 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002866-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

NILTON PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

NILSON PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

EDIVALDO PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

LOURIVALDO PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOZINO DE SOUSA BRITO (INVENTARIADO)
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Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002866-40.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: SEBASTIANA PORTILHO BRITO, LOURIVALDO PORTILHO 

BRITO, NILSON PORTILHO BRITO, EDIVALDO PORTILHO BRITO, NILTON 

PORTILHO BRITO INVENTARIADO: FLOZINO DE SOUSA BRITO Vistos etc. 

Recebo a inicial e defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça. A inicial 

foi proposta por Maria Luzia Nunes da Silva, em decorrência da morte de 

seus genitores Lazara Francisca de Jesus e João Luiz Patrocínio. Nomeio 

inventariante a requerente, a qual deverá prestar compromisso. 

Considerando que o pedido inicial foi protocolado em favor de todos os 

herdeiros do falecido, tendo em vista que foram colacionados documentos 

pessoais de todos, entendo que há acordo total entre as partes 

interessadas. Verifico serem todos maiores e capazes. A respeito dos 

bens e da partilha, vê-se que, não superam o valor de 1000 (mil) salários 

mínimos e, assim, trata-se de Ação de Arrolamento Sumário. Friso que no 

arrolamento não há que se falar em intervenção das Fazendas Públicas, 

vez que o art. 659, do CPC, não impõe a necessidade de recolhimento de 

ITCD para a homologação da partilha amigável realizada entre partes 

maiores. Intime-se, desde já, a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, juntar aos autos as certidões negativas municipais, estaduais (1. 

certidão negativa de débitos expedida pela PGE; 2. certidão negativa de 

débitos fiscais e outras irregularidades expedidas pela Secretaria de 

Estado de Fazenda, certidão negativa de débitos e outras irregularidades 

(SEFAZ) e federais. Cumpridas todas as providências, volte-me o feito 

concluso para deliberar acerca da partilha. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 09/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004485-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINES CLAUDIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNES MALISZ VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004485-05.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUCINES CLAUDIA VIEIRA REQUERIDO: IGNES MALISZ 

VIEIRA 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. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. 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 mesmo foram atestadas por profissional médico (ID. 13930148 - Pág. 6). 

A requerente, filha 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 a 

requerente Lucinês Claudina Vieira curadora provisória de Ignês Malisz 

Vieira, a qual deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, 

ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para 

gerir e administrar os bens do interditando, 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. Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 

28/08/2018 às 14h30min. 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, 09/07/2018. 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006222-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113123 Nr: 3554-29.2012.811.0037

 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: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA BORGES MELO 

- OAB:OAB/SP 201.921, ELAINE CRISTINA VILELA BORGES MELO - 

OAB:201921, HELOISA CHUCACI BEZERRA DE MENEZES - OAB:OAB/SP 

332633, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 INTIMO as partes da sentença em síntese transcrita: "DECIDO.Não há 

qualquer fato concreto na contestação que demande apreciação 

judicial.Isso posto, rejeito a defesa executiva (recebida como embargos 

monitórios) e delibero pelo regular prosseguimento do feito.Portanto, não 

realizado o pagamento e rejeitados os embargos previstos no artigo 702, 

constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, 

§2º).Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CumpraPrimavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106561 Nr: 5627-08.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA - ME, 

AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA, SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171462 Nr: 5915-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR ROMANCINI, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARA 

BASEI, para devolução dos autos nº 5915-77.2016.811.0037, Protocolo 

171462, 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.: 171469 Nr: 8698-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, 

RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARA 

BASEI, para devolução dos autos nº 8698-76.2015.811.0037, Protocolo 

171469, 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.: 171474 Nr: 5921-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARA 

BASEI, para devolução dos autos nº 5921-84.2016.811.0037, Protocolo 

171474, 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.: 171477 Nr: 5922-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADILMO JOSE ZANATA, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARA 

BASEI, para devolução dos autos nº 5922-69.2016.811.0037, Protocolo 

171477, 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.: 171483 Nr: 5926-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO RESENDE DE MELO, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARA 

BASEI, para devolução dos autos nº 5926-09.2016.811.0037, Protocolo 

171483, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171486 Nr: 5927-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORTOLANZA, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARA 

BASEI, para devolução dos autos nº 5927-91.2016.811.0037, Protocolo 

171486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116770 Nr: 7424-82.2012.811.0037

 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: JUACI BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: MT 10661

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Juaci Batista da Silva em face do Banco Itaucard S/A e declaro 

abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes do 

inadimplemento Contrato de Financiamento nº 43139472-5, 

especificamente no que tange à tarifa de registro do contrato, de 

avaliação, de serviços de terceiros e a do gravame eletrônico, 

determinando-se a restituição do indébito. Autorizo o levantamento dos 

valores depositados em juízo em favor da parte credora.Em face da 

sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido 

parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165554 Nr: 2919-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2919-09.2016.811.0037 (Código 165554)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Sílvio André Bruneta

Vistos em correição permanente.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio, conforme postulado (fls.79).

Concluída a diligência, cite-se na forma da lei.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159560 Nr: 206-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 206-61.2016.811.0037 (Código 159560)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Executada: Hilda Oliveira de Souza

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio, conforme postulado (fls.57).

Concluída a diligência, cite-se na forma da lei.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113399 Nr: 3779-49.2012.811.0037

 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: DENISE MARTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Processo nº 3779-49.2012.811.0037 (Código 113399)

Ação Revisional

Requerente: Denise Martos da Silva

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos etc.

 Os valores depositados em juízo referem-se às parcelas vencidas no 

curso da ação, as quais pertencem à instituição financeira demandada, já 

que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

 Destarte, autorizo o levantamento do numerário pela parte credora.

Expedido o alvará, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130742 Nr: 3354-51.2014.811.0037

 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: AILSON SIVIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHRA CONFECÇÕES JEANS WEAR LTDA - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e declaro a inexistência dos débitos, bem como condeno 

a empresa demandada ao pagamento de indenização a título de dano 

moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a partir da data da sentença.Determino a baixa definitiva 

do protesto.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128459 Nr: 1371-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JONES FERREIRA DOS SANTOS

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

OAB:MT/8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1371-17.2014.811.0037 (Código 128459)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Executado: Nilton Jones Ferreira dos Santos

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio, conforme postulado (fls.83).

Concluída a diligência, cite-se na forma da lei.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32934 Nr: 1154-86.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, Roberto Cesar 

da Silva, PATRICIA CARLIENE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI, NELCY DE MELLO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, HENNYNK FERNANDO PRATES - OAB:MT 

20967-O, Willian Ricardo Mello Zanoni - OAB:OAB/PR 66404

 Processo nº 1154-86.2005.811.0037 (Código 32934)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Carolina Armazéns Gerais Ltda

Executados: Roberto Zanoni e Nelcy de Mello Zanoni

Vistos em correição permanente.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Carolina Armazéns 

Gerais Ltda em face de Roberto Zanoni e Nelcy de Mello Zanoni, 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual até o efetivo cumprimento do acordo (fls.298/305).

Homologado o acordo e determinada a suspensão do curso processual, a 

parte exequente noticiou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

postulando pela extinção processual, bem como pelo desentranhamento 

do título executivo que instruiu a inicial (fls.319).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais.

Defiro o levantamento da penhora, conforme postulado (fls.319).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118325 Nr: 673-45.2013.811.0037

 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: ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 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: DAL BOSCO ADVOGADOS - 

OAB:OAB/RS 1.405, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:OAB/MT 18673-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o demandado ao pagamento de indenização a título de dano 

moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a 

partir da data da sentença.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o 

labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118627 Nr: 993-95.2013.811.0037

 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: ARLINDO RICARDO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do 

mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136014 Nr: 7572-25.2014.811.0037

 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: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e declaro a inexistência dos débitos cobrados pela 

requerida pelos terminais telefônicos (66) 3498-7341, (66) 8436-1280, 

(66) 8436-8924, (66) 8436-8935 e (66) 8436-2440, bem como condeno o 

demandado ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor 

de R$ 6.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a 

partir da data da sentença.Concedo a liminar, determinando seja oficiado 

aos cadastros de proteção ao crédito para retirada da restrição nominal. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

05 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117111 Nr: 7784-17.2012.811.0037

 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: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e afasto a incidência da cláusula contratual relativa à 

penalidade de vencimento antecipado das parcelas, bem como condeno a 

instituição demandada ao pagamento da indenização, a título de dano 

moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção 

monetária (INPC) e juros legais a partir da data da sentença.Autorizo o 

levantamento, em favor da parte demandada, dos valores depositados 

judicialmente. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127232 Nr: 213-24.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KUTIANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - OAB:OAB/MT 

8.144-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MS 5871

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno o demandado ao pagamento de indenização a 

título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da data da sentença.Ratifico a ordem liminar, 

determinando a intimação da instituição bancária para que cesse os atos 

constritivos em face do autor, bem como promova a remoção de qualquer 

restrição bancária, inclusive os registros internos, em relação ao débito 

discutido no contrato nº 200705130 e aditivo.Por fim, a exclusão da ordem 

judicial de bloqueio oriunda de Juízo distinto deve ser atacada pelo meio 

processual adequado (arguição de ilegitimidade passiva manejada por 

exceção de pré-executividade ou embargos à execução ou embargos de 

terceiro, conforme a hipótese).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

05 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128594 Nr: 1495-97.2014.811.0037

 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: ADROALDO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Adroaldo Leite dos Santos em face do Banco Omni Financeira S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes 

do inadimplemento Contrato de Empréstimo nº 1.00271.000002.212, 

especificamente no que tange a tarifa de registro de contrato, 

determinando-se a restituição do indébito. Revogo a medida liminar 

(fls.52/53). Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte credora.Em face da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 04 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132456 Nr: 4764-47.2014.811.0037

 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: LUIZ DAVI BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Luiz Davi Bressan em face do BV Financeira S/A e declaro abusiva a 

cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes do inadimplemento 

Contrato de Abertura de Crédito nº 650148176, especificamente no que 

tange tarifa de registro de contrato, determinando-se a restituição do 

indébito. Em face da sucumbência mínima da parte requerida, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 128598 Nr: 1499-37.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEAS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277/PR

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Oseas Oliveira dos Santos em face do BV Financeira S/A e declaro 

abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes do 

inadimplemento Contrato de Abertura de Crédito nº103902738, 

especificamente no que tange as tarifas serviços de terceiros e de 

registro de contrato, determinando-se a restituição do indébito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Revogo a medida liminar 

(fls.45).Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte credora.Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114457 Nr: 4900-15.2012.811.0037

 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: JOSEMAR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Josemar Alves de Moraes em face do Banco Finasa BMC S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes 

do inadimplemento Contrato de Abertura de Crédito nº 4240047970, 

especificamente no que tange as tarifas serviços de terceiros e de 

serviços de correspondente, determinando-se a restituição do indébito. 

Revogo a medida liminar (fls.72).Autorizo o levantamento dos valores 

incontroversos, depositados em juízo em favor da parte credora.Em face 

da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125619 Nr: 8191-86.2013.811.0037

 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: UELINTON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: MT 10661

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Uelinton Rodrigues da Silva em face do Banco Itauleasing S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes 

do inadimplemento Contrato de Financiamento nº 3611566, 

especificamente no que tange a tarifa de inclusão do gravame eletrônico e 

despesas com serviços de terceiro, tarifa de avaliação de bem, 

determinando-se a restituição do indébito. Revogo a medida liminar 

(fls.80/81).Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte credora.Em face da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 179-64.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSÉ MARQUES - 

OAB:13.841-A, RAUL LACERDA BALAZEIRO - OAB:200717/SP, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Processo nº 179-64.2005.811.0037 (Código 31940)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Galvani Indústria Comércio e Serviços Ltda

Executado: Sebastião Fardin

Vistos etc.

Intime-se o executado, pessoalmente e por intermédio do causídico 

constituído, para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos 

à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de sua propriedade 

e, se for o caso, certidão negativa de ônus, em 15 (quinze) dias, ciente de 

que o descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172517 Nr: 6554-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6554-95.2016.811.0037 (Código 172517)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Patricio Transportes LTDA - EPP

Vistos em correição permanente.
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Determino a inserção, via Sistema RENAJUD, da restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como sua subsequente retirada após a 

apreensão (Decreto-lei nº 911/69, art.3º, §9º).

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27364 Nr: 135-79.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEPE SERVIÇOS EM TRATORES E 

EQUIPAMENTOS LTDA, Aluisio Freitas Marinho, Lucas Jorge Freitas 

Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - 

OAB:5685/MT, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/MT, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:MT 

9038, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20350/O, SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO - OAB:17671/GO

 Processo nº 135-79.2004.811.0037 (Código nº 27364)Cumprimento de 

SentençaExequente: Arnildo NilsonExecutados: ASTEPE – Comércio e 

Serviços em Tratores Ltda ME e OutrosVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais das partes 

executadas, sob o fundamento de que referido documento é 

imprescindível para a localização de bens da parte devedora, passíveis de 

penhora.A assertiva é pertinente, eis que o judicial, sobre o cadastro 

patrimonial do devedor, visto que “esgotados os meios para localização 

dos bens do executado, é admissível a requisição, através do Juiz da 

execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da justiça 

na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, 

DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita 

Federal, na forma postulada (fls.162), via sistema INFOJUD.Aportando a 

resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, 

física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos 

sistemas disponibilizados por convênio (fls.162).Cite-se por mandado o 

sócio Aluísio Freitas Marinho.Citados os sócios, conclusos para análise do 

p e d i d o  d e  d e s c o n s i d e r a ç ã o  d a  p e r s o n a l i d a d e 

jurídica.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48402 Nr: 3767-11.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, TICIANO 

TOMAZI BURGIN, CRISTIANE DE CASSIA BONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3767-11.2007.811.0037 (Código 48402)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Garra Aviação Agrícola Ltda e Outros

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos Sistemas 

disponibilizados por convênio e expedição de ofícios requisitórios às 

operadoras de telefonia móvel.

Cumpra-se a decisão derradeira (fls.195).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111178 Nr: 1544-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉVERSON MILKE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. CENTRAL DAS A. RURAIS COM. 

SERV REG DOS PEQ P. T. E URB DO MUNIC B GARÇAS

 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:

 Processo nº 1544-12.2012.811.0037 (Código 111178)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Clevérson Milke de Oliveira

Executada: Associação Central das Associações Rurais Com. Serv. Reg. 

dos Peq. Produtores Trab. e Urb. do Município de B. Garças e Adjacentes

 Vistos etc.

Autorizo a pesquisa apenas nos sistemas disponibilizados por convênio.

 Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128090 Nr: 1027-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO DA SILVA & SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1027-36.2014.811.0037 (Código 128090)Ação de Execução 

por Título Executivo ExtrajudicialExequente: Banco Bradesco 

S/AExecutado: Coelho da Silva & Silva LTDA – MEVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A 

assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total Maria de. in Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed. 

Ed. Revista dos Tribunais. p. 729).Por essa forma, em que pese a 

excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima a pretensão do credor 

em obter esclarecimentos, mediante requisição judicial, sobre o cadastro 

patrimonial do devedor, visto que “esgotados os meios para localização 

dos bens do executado, é admissível a requisição, através do Juiz da 

execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da justiça 

na e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 

da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios 

prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles 

destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do 

artigo 477 da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 04 de 
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julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29088 Nr: 1436-61.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDUBALDO LUCA PATRICK MORI UBALDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR/ 65.216, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 1436-61.2004.811.0037 (Código 29088)Cumprimento de 

SentençaExequente: Banco do Brasil S/AExecutado: Guidubaldo Luca 

Patrick Mori UbaldiniVistos etc.Trata-se de requerimento de requisição de 

informações econômico-fiscais da parte executada, sob o fundamento de 

que referido documento é imprescindível para a localização de bens da 

parte devedora, passíveis de penhora.A assertiva é pertinente, eis que o 

pleito , através do Juiz da execução, de informações à Receita Federal, 

face ao interesse da justiça na realização da penhora” (Resp n° 

161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a 

requisição de informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.206), 

via sistema INFOJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em 

local reservado, em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a 

parte exequente de seu conteúdo e certificando no processo essa 

ocorrência, nos termos do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses 

do  a rqu i vamen to  dos  o f í c i os  p res tando  i n fo rmações 

econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos por 

incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 da 

CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão 

do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112821 Nr: 3264-14.2012.811.0037

 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 BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

HELLEN CRISTINE VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 3264-14.2012.811.0037 (Código 112821)

Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer pelo Rito Ordinário 

com Pedido de Danos Morais

Requerente: Sadi Bottega

 Requeridos: D.F Incorporadora e Imobiliária LTDA e Outra

 Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer pelo 

Rito Ordinário com Pedido de Danos Morais proposta por Sadi Bottega, em 

face de D.F Incorporadora e Imobiliária LTDA e Hellen Cristiane Vieira 

Barros, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.97).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113376 Nr: 3768-20.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BOTTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, LEANDRO 

MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 3768-20.2012.811.0037 (Código 113376)

Ação de Reintegração de Posse

Requerente: D.F Incorporadora e Imobiliária LTDA

Requerido: Sadi Bottega

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por D.F 

Incorporadora e Imobiliária LTDA em face de Sadi Bottega, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.89).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109948 Nr: 265-88.2012.811.0037

 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: PAULO MAURICIO OURIQUE BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Paulo Maurício Ourique Benitez em face do Banco Bradesco 

Financiamentos S/A e declaro abusiva a cláusula contratual relativa aos 

encargos decorrentes do inadimplemento Contrato de Financiamento nº 

4256478950, especificamente no que tange à a tarifa de registro/ gravame 

e de serviços de terceiros (serviços concessionária/lojista), 
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determinando-se a restituição do indébito. Revogo a medida liminar 

(fls.85/86).Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte credora.Em face da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 04 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112856 Nr: 3320-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO A. FRITZEN - ME, REGINALDO 

APARECIDO FRITZEN, GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3320-47.2012.811.0037 (Código 112856)Ação de Execução 

de Título ExtrajudicialExequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Vale do CerradoExecutados: Reginaldo A. Fritzen – ME e 

OutrosVistos etc.Trata-se de requerimento de requisição de informações 

econômico-fiscais da parte executada, sob o fundamento de que referido 

documento é imprescindível para a localização de bens da parte Civil 

Extravagante em Vigor. 6ª ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729).Por essa 

forma, em que pese a excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima 

a pretensão do credor em obter esclarecimentos, mediante requisição 

judicial, sobre o cadastro patrimonial do devedor, visto que “esgotados os 

meios para localização dos bens do executado, é admissível a requisição, 

através do Juiz da execução, de informações à Receita Federal, face ao 

interesse da justiça na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. 

Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a requisição de 

informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.94), via sistema 

INFOJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente 

de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos 

do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 04 de 

julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126369 Nr: 8932-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8932-29.2013.811.0037 (Código 126369)

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Conforto Comércio de Móveis e Climatização LTDA – Me e 

Outro

Vistos em correição permanente.

Determino a baixa da restrição judicial (fls.53; 72).

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3609 Nr: 45-23.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI, Clarise Ruviaro 

Tomazetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 45-23.1994.811.0037 (Código 3609)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Luiz José Tomazetti e Outra

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio, conforme postulado fls. (226).

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128191 Nr: 1126-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1126-06.2014.811.0037 (Código 128191)

Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: PRIMAQ - Peças Máquinas e Implementos Ltda – ME e Outro

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113397 Nr: 3777-79.2012.811.0037

 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: MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:MT 15329

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Maria Cristina Rodrigues da Silva em face do Banco Finasa BMC S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes 

do inadimplemento Contrato de Abertura de Crédito nº 3692497543, 

especificamente no que tange aos serviços de correspondência não 

bancária e serviços de terceiros, determinando-se a restituição do 

indébito. Em face da sucumbência mínima da parte requerida, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido parcialmente o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158377 Nr: 8293-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8293-40.2015.811.0037 (Código 158377)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Daycoval S/A

 Requerida: Maria Aparecida de Oliveira

Vistos etc.

Determino a inserção, via Sistema RENAJUD, da restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como sua subsequente retirada após a 

apreensão (Decreto-lei nº 911/69, art.3º, §9º).

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131043 Nr: 3601-32.2014.811.0037

 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: ELBA GISLANE CAMPOS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE AGUIAR FLORES - 

OAB:OAB/RJ 182.268, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:OAB/RJ 

190.324, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por Elba Gislane Campos Feitosa em face do Banco Volkswagen S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes 

do inadimplemento Contrato de Empréstimo nº 31616510, especificamente 

no que tange a tarifa denominada “despesas do emitente financ.”, 

determinando-se a restituição do indébito. Revogo a medida liminar 

(fls.79).Autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte credora.Em face da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138255 Nr: 9172-81.2014.811.0037

 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: MARCOS ANTONIO MARCIANO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANÇA SS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, 

declaro a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condeno 

as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor 

de R$ 6.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data 

da sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112636 Nr: 3147-23.2012.811.0037

 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: ANA GÉSSICA SCHLEICHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVEMAPRI COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno a parte requerida ao pagamento do dano 

material, no valor de R$ 2.983,00 (dois mil novecentos e oitenta e três 

reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da data do 

evento danoso (STJ – Súmula 54), bem como ao pagamento de 

indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente a partir da data da sentença.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência mínima da parte 

autora, condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31900 Nr: 111-17.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Processo nº 111-17.2005.811.0037 (Código 31900)

Ação de Cobrança

Requerente: Syngenta Proteção de Cultivos LTDA.

Requerida: Adriana Violada Lopes

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Syngenta Proteção de 

Cultivos LTDA em face de Adriana Violada Lopes, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual até o efetivo cumprimento do acordo (fls.244/249).

Homologado o acordo e determinada a suspensão do curso processual, a 

parte exequente noticiou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

postulando pela extinção processual (fls.252).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65715 Nr: 5511-70.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDALVA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTA JÓIA - LINGERIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BATISTA 

MARIN - OAB:277658/SP

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno a parte requerida ao pagamento da 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente a partir da data da sentença.Defiro o pedido 

liminar, autorizando seja oficiado ao CFC para exclusão restritiva quanto 

aos débitos discutidos nos autos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72760 Nr: 5082-69.2010.811.0037

 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: FERNANDA DE CASTRO MARQUES FURLANETTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRABRAS COM. DE SOLUÇÕES P/IMAGENS 

DIGITAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JR - OAB:13.044

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora, condenando o requerido ao pagamento dos lucros 

cessantes, a ser apurado em liquidação e sentença. Por outro lado, julgo 

improcedente a devolução da quantia paga pelo contrato e frete.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Cada parte arcará com os 

honorários do respectivo causídico. Fixo a verba honorária em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, especialmente pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos termos do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 06 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137063 Nr: 8329-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº 8329-19.2014.811.0037 (Código 137063)Ação de Execução 

de Título ExtrajudicialExequente: Ernani Frizon Executado: DF Comércio e 

Representação de Produtos Agrícolas LTDA - MEVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A 

assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente 

obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens 

ou rendas em nome do devedor, é admissível a requisição, através do Juiz 

da execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da 

justiça na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha 

Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a requisição de informações à 

Receita Federal, na forma postulada (fls.51), via sistema 

INFOJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente 

de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos 

do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 04 de 

julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71660 Nr: 3975-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HIDEK HOSHIDA - ME, CRISTIANO 

HIDEK HOSHIDA, GRAZIELLI JUSTINO GOMES HOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3975-87.2010.811.0037 (Código 71660)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executados: Cristiano Hidek Hoshida – ME e Outros

 Vistos em correição permanente.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101003 Nr: 600-44.2011.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: NÃO PROCURADO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29550 Nr: 1867-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RODRIGUES DE AQUINO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003946-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002697-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002697-53.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOSE ALECIO 

MICHELON Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada por 

BANCO BRADESCO S/A contra JOSÉ ALÉCIO MICHELOM, ambos 

qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição de uma colheitadeira John Deere 9750 STS e uma plataforma de 

corte John Deere 30 PES. Junta documentos (ID 12981785/ 13024739). O 

requerido apresentou contestação (ID 13203252). DECIDE-SE. Requer o 

autor em sede de contestação a suspensão da busca e apreensão, 

aduzindo ter adimplido com mais de 90% do contrato objeto da lide. No 

entanto, conforme já decidido pelo STJ em julgamento de Recurso 

Especial, não se aplica a teoria do adimplemento substancial em ação de 

busca e apreensão, uma vez que tal teoria é incompatível com o 

Decreto-Lei n. 911/1969, que exige expressamente a quitação integral da 

divida para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Neste 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - 

INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda 

Seção do STJ, não se aplica a teoria de adimplemento substancial aos 

contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, cabendo ao banco promover a 

busca e apreensão independentemente da extensão do débito. (TJ-MT - 

APL: 00036223120168110039 58683/2017, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017). Deste 

modo, referida teoria é inaplicável no caso em tela, uma vez que trata-se 

de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, razão 

pela qual, indefere-se o pedido. Quanto ao pedido de apensamento destes 

autos aos autos da ação revisional n.º 1003129-72.2018.8.11.0037, 

indefere-se, uma vez que estas constituem ações independentes, ainda 

que versem sobre o mesmo contrato. Neste sentido cita-se jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 

PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE SE REVELA INDEPENDENTE 

DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSENTE NOTÍCIA DE EVENTUAL 

CONCESSÃO, NA AÇÃO REVISIONAL, DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO OU A 

EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. - Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 7 9 8 1 8 8 2 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2179818-82.2017.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

30/11/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/12/2017). Considerando os indeferimentos acima, passa-se à análise 

do pedido liminar. A mora esta comprovada (ID 12981799) Assim, o 

Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do 

representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade 

de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado 

do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida 

R$85.497,74 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais, e 

setenta e quatro centavos) devendo incluir o valor das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor 

da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do 

Decreto-Lei 911/1969). Autorizam-se os benefícios do artigo 212, 

parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, 

desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o 

veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel 

cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em 

Comarcas, cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de 

distribuição de carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de 

meios para cumprimento do mandado. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação (ID 13203252), intime-se o requerente para, 
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querendo, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS MASOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIOZ SIVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003680-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (RÉU)

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003680-52.2018.8.11.0037. AUTOR: ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO 

RÉU: PAULO CESAR MIEZERSKI, VILSON MIEZERSKI Visto, Os requeridos 

em manifestação preliminar anexaram documentos novos (id 13535146 e 

ss). Assim, sobrestá-se a análise do pedido de tutela, devendo-se intimar 

o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 09 e 10, ambos do CPC. Após, concluso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004535-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004535-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THIAGO BEZERRA Visto, O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003980-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003980-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JEZIEL FRANCO OLIVEIRA 

REIS REQUERIDO: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E 

PARTICIPACOES LTDA Visto, Em análise aos documentos nos autos, não 

há documento pessoal e comprovante de residência do autor. Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho, balanço da empresa, e outros) e os documentos supracitados, 

sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita 

(art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004143-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVEIA & SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004143-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JBS S/A EXECUTADO: GOVEIA 

& SOUZA LTDA ME - ME Visto, O não recolhimento das custas e taxas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa, e de acordo com o Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado 

deverá emitir a guia de diligência, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e diligência, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004076-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU EDIMAEL DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA SILVA (RÉU)

DOMINGOS PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004076-29.2018.8.11.0037. AUTOR: ZAQUEU EDIMAEL DE FARIAS RÉU: 

JANICE MARIA SILVA, DOMINGOS PEREIRA DA SILVA Visto, Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho, balanço da empresa, e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

06 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175909 Nr: 8478-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão da Oficiala de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, bem como providenciar o pagamento da 

diligência cotada pela oficiala de Justiça no valor de R$ 890,00 (oitocentos 

e noventa reais), conforme dispõe o provimento 007/2017 – CGJ, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132115 Nr: 4487-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUARO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BATISTA 

DAMASIO, para devolução dos autos nº 4487-31.2014.811.0037, 

Protocolo 132115, 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153958 Nr: 6216-58.2015.811.0037

 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: RICARDO DE MORAES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Júnior - 

OAB:MT 4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, ELEN MARQUES SOUTO - OAB:73.109 

RJ, Williams Pereira - OAB:94668

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(requerente), para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113066 Nr: 3506-70.2012.811.0037

 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: ARNALDO FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei André Frison, Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(requerido), para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004228-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004228-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO Visto, O não recolhimento 

das custas e taxas processuais impõe o cancelamento da distribuição, 

com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa, e de acordo com o Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado 

deverá emitir a guia de diligência, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e diligência, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004487-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004487-72.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA JOSE PEREIRA BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARIA JOSÉ PEREIRA BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 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 sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 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 16/10/2018 às 13:30min. 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. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRIANEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000233-56.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

comprovante de envio de CP e comunicação de audiência. Primavera do 

Leste, 9 de julho de 2018. Vera Maria Signori Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012095-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADREANO MAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

8012095-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ADREANO MAI 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Intimem-se os requeridos para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

disponibilizar ao requerente o procedimento cirúrgico “Artroplastia Total de 

Quadril Direito”, conforme relatório médico constante no Id n. 13797698. 

Ademais, de modo a viabilizar a solução do caso com prudência, por se 

tratar de dispêndio de dinheiro público, determino seja de imediato aberta 

vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente mais dois orçamentos atinentes ao procedimento. Sem 

prejuízo, intime-se a parte autora para solicitar a realização da cirurgia 

junto a Central de Regulação Municipal, devendo o protocolo ser juntado 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos 

conclusos. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012095-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADREANO MAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

8012095-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ADREANO MAI 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Intimem-se os requeridos para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

disponibilizar ao requerente o procedimento cirúrgico “Artroplastia Total de 

Quadril Direito”, conforme relatório médico constante no Id n. 13797698. 

Ademais, de modo a viabilizar a solução do caso com prudência, por se 

tratar de dispêndio de dinheiro público, determino seja de imediato aberta 

vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente mais dois orçamentos atinentes ao procedimento. Sem 

prejuízo, intime-se a parte autora para solicitar a realização da cirurgia 

junto a Central de Regulação Municipal, devendo o protocolo ser juntado 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos 

conclusos. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004482-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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 : 

1004482-84.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela ADM DO BRASIL LTDA, 

devidamente qualificada nos autos, aduzindo a existência de omissão na 

decisão de Id n. 12962255, vez que não explicitou os motivos que levaram 

ao indeferimento da suspensão da execução fiscal, tendo em vista o 

oferecimento de garantia. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada. Ante o exposto, presentes 

os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO 

para sanar a omissão na decisão de Id n. 12962255, fazendo constar: 

“(...) Considerando que a parte executada garantiu o juízo através do 

Seguro Garantia, o qual, inclusive, já foi aceito pelo exequente, 
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DETERMINO a suspensão da execução fiscal de nº 

1000812-72.2016.8.11.0037, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de 

Processo Civil (...)”. No mais, permanecem inalterados os demais termos 

da decisão constante no Id n. 12962255, a qual deverá ser cumprida 

integralmente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004318-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MS13300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004318-85.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO 

GROSSO DO SUL EXECUTADO: STEFFANE DE PAULA GOMES DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda da Comarca de 

Ponta Porã/MS, com a finalidade de citação da parte executada. 

Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da 

competência especializada atribuída a esta unidade judiciária, visto que a 

OAB não integra o conceito de Fazenda Pública para fins processuais. 

Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, tendo em vista que a 

Resolução nº 005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em seu artigo 2º, atribuiu às 2ª e 3ª Varas Cíveis desta 

Comarca a competência para processar e julgar os feitos cíveis em geral, 

mediante atribuição igualitária porquanto trata de matéria estranha à 

competência excepcional desta Quarta Vara, afeta com exclusividade aos 

processos relativos à Fazenda Pública. Ante o exposto, DECLARO ESTE 

JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual 

restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para 

uma das Varas Cíveis desta Comarca, com as nossas homenagens. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. -Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004517-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004517-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FLAVIO MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não realizou o 

pedido na via administrativa, pois não juntou a negativa de benefício pelo 

instituto requerido. Assim, considerando o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 631240, bem como que o 

pedido da parte requerente ainda não tem negativa pela autarquia ré, 

SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da parte requerente para que 

protocole, perante a Previdência Social, requerimento administrativo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, tendo o INSS prazo de 90 

(noventa) dias para responder a solicitação de pagamento do benefício 

pretendido, devendo ser informado referido protocolo aos autos. 

Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou aportando aos autos o 

indeferimento administrativo, certifique-se e voltem os autos conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002159-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ZANQUETA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002159-72.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

de 15(quinze) dias, impugnar a contestação. Primavera do Leste, 9 de 

julho de 2018 Gestor de Secretaria Gestor (a) Judicial Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004627-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (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: 1004627-09.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ESTEFANIA APARECIDA CABRAL REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ c/c PEDIDO LIMINAR ajuizada por ESTEFANIA APARECIDA 

CABRAL em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que a 

requerente sofreu um acidente de trabalho, oportunidade em que lhe foi 

concedido o auxílio-doença até 09.07.2017. Relata que, recentemente, a 

requerente passou por uma intervensão cirurgia para implantação de 

prótese ortopédica e encontra-se sob os cuidados médicos pelo período 

de 90 dias. Assim, requer seja concedida a tutela de urgência para que 

seja reimplantado o benefício de auxílio-doença enquanto perdurar a 

incapacidade do requerente. É o breve relatório. Fundamento e decido. 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. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas de 

forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem 

como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais, o que restou demonstrado no ID 14043047. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL 

REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido em 

razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade do 

segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 
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corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para 

determinar que o requerido conceda o benefício de auxílio-doença pelo 

período em que o requerente se encontrar sob os cuidados médicos, qual 

seja, 90 dias. Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a qualquer 

tempo, caso haja modificação da situação atual. Assim, intime-se 

imediatamente a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 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 acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

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, 09 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004636-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ALAN CASSIO DA SILVA SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004636-05.2017.8.11.0037. AUTOR: LUZIMAR MARIA DA SILVA 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ALAN CASSIO DA SILVA SANTOS Vistos. Defiro o pedido 

constante no Id n. 13835081. Oficie-se à Secretaria de Saúde para que 

disponibilize uma ambulância ou outro transporte ao paciente ALAN, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Consigno que o paciente se encontra 

em tratamento no Hospital Paulo de Tarso em Rondonópolis/MT e deverá 

ser encaminhado à Clínica Liberdade no Município de Várzea Grande/MT, a 

qual deverá ser comunicada previamente da chegada do paciente. Sem 

prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132675 Nr: 4948-03.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, CNPJ: 

24707036000178. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 09 de julho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 7571-16.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETR FEODOSIEVICH FEFELOV, FEODOSY 
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FEFELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FEODOSY FEFELOV, Cpf: 08102821949, 

Rg: 621.728, Filiação: Ivan Fefelov e Marfa Fefelov (documento), data de 

nascimento: 03/05/1944, brasileiro(a), natural de Harbin -. China-, 

casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 3.096,66 (Tres mil e noventa e seis reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 09 de julho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164736 Nr: 2556-22.2016.811.0037

 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: LUZIA CASSEMIRA MOREIRA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL 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 e do provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora sobre o 

retorno dos autos, bem como para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165519 Nr: 2903-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RONALDO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2903-55.2016.811.0037 (Código 165519)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 108. Para tanto, oficie-se à Clínica conforme 

requerido.

Certifique-se a secretaria sobre eventual valor pendente nos autos.

Sem prejuízo, intime-se o Município para se manifestar sobre o pagamento 

integral da clínica pelo ESTADO, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 107.

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

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 338-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO FUNKE - OAB:MT 

9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº 338-65.2009.811.0037 (Código 60533)

Vistos.

Ante a informação de fl. 208, intime-se o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT para promover a entrega do medicamento à parte requerente, 

na forma da prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

bloqueio das verbas públicas.

Intime-se.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para informar se houve o 

fornecimento do medicamento, bem como para requerer o que entender de 

direito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 8733-75.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial de fls. 

101/102, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Sem 

prejuízo, intime-se novamente o Município para que, nos termos da 

sentença de fls.42/45, continue disponibilizando a requerente, de forma 

contínua, os medicamentos “osteonutri 600mg” e “condroflex sache”.Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

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

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102900 Nr: 2157-66.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO VIDAL - 

OAB:25.145, FELIPE MELO FRANÇA - OAB:OAB/PE34325

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR ao 

requerido o ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município a 

título de multa e juros referente à Guia da Previdência Social de 

competência 11/2009, no importe de R$ 68.019,69 (sessenta e oito mil e 

dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo 

ressarcimento.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 
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(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, 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, 

05 de julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73505 Nr: 5827-49.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA OLIVEIRA BRITO & OLIVEIRA LTDA, 

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA AMORIM, RICARDO FERREIRA DE AMORIM, 

FERNANDO CESAR BARBOSA OLIVEIRA BRITO, ANA MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO DE CARVALHO 

HONÓRIO - OAB:30.008 GO, GABRIEL DE MELO HONÓRIO - 

OAB:24.913-E, LUDMILA RORIZ - OAB:DF 44.355, MARCUS VINÍCIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O

 Processo nº 5827-49.2010.811.0037 (Código 73505)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12089 Nr: 83-64.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUNES, VILMA ROSA MARIA 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - OAB:3675, 

WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº: 83-64.1996.811.0037 (Código 12089)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD, mais 

precisamente no campo de pesquisa relativo aos bens imóveis - DOI.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizada as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

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

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011632-02.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 9 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010811-95.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RESENDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 9 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 9 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 9 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-19.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICLEI MACEDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO - PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 9 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004374-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO SODRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o para intimar a parte 

devedora sobre o retorno do feito à 1ª Instância, bem como acerca do 

cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, para fins de 

adimplemento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada do(s) débito(s). Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do art. 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 9 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-09.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o para intimar a parte 

devedora sobre o retorno do feito à 1ª Instância, bem como acerca do 

cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, para fins de 

adimplemento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada do(s) débito(s). Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do art. 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 9 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010920-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA PEREIRA VENERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 9 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o para intimar a parte 

devedora sobre o retorno do feito à 1ª Instância, bem como acerca do 

cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, para fins de 

adimplemento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada do(s) débito(s). Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do art. 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 9 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR PEREIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001078-88.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEUNIR 

PEREIRA JARDIM Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Cleunir Pereira Jardim alegando 

que houve contradição na decisão que indeferiu o pedido de antecipação 

de tutela de urgência, no tocante ao desbloqueio da linha telefônica móvel 

de n°66-99924-8857 e restabelecer seu plano controle de minutos no valor 

de R$39,90(trinta e nove reais e noventa centavos). Alega contradição do 

seguinte parágrafo em relação às provas juntadas: "Analisando 

detidamente os autos, verifico através da reclamação protocolada no 

PROCON que o débito equivale à fatura do mês de janeiro de 2018, na 

importância de R$51,67(cinquenta e um reais e sessenta e sete 

centavos), haja vista não ter comprovado o adimplemento desta fatura e 

das demais no decorrer do segundo semestre do ano de 2017". Pede seja 
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esclarecida a contradição e reapreciado o pedido de tutela, com a sua 

concessão. Reavaliando os autos, vejo da inicial e da reclamação 

protocolada no Procon, dentre outros documentos, que realmente houve 

equívoco na fundamentação da decisão, visto que as faturas estavam 

sendo pagas regularmente pelo reclamante, apesar de não concordar com 

os respectivos valores, e somente a fatura referente fevereiro/2018, 

vencimento em 28.2.2018, no valor de R$ 51,67 (...) foi contestada 

administrativamente pelo reclamante, ao que tudo indica, sem a sua 

quitação, o que teria gerado a suspensão do serviço. A síntese da ação 

proposta é o incoformismo do reclamante com a mudança unilateral de seu 

plano, sob o fundamento de que o plano inicialmente contratado, de R$ 

39,90 (...), intitulado Plano Controle foi migrado para outro de valor maior, 

incluída ainda internet móvel, que o reclamante afirma não usar. Diante do 

estado avançado do processo, já com audiência de conciliação realizada 

e contestação e impugnação apresentadas, é possível visualizar a 

multiplicidade de fatores e alegações das partes, questões que devem ser 

melhor analisadas por ocasião do julgamento do mérito. Contudo, vejo que 

o reclamante permaneceu um longo período pagando pelo plano alterado, e 

não reclama restituição de valores referentes a esses pagamentos. Por 

sua vez, vejo que a linha já está bloqueada há meses, considerando 

inclusive que a tutela pleiteada consistente no restabelecimento da linha 

não foi deferida. É sabido que os planos de telefonia se renovam 

periodicamente, surgindo reiteradamente novos planos que, em tese, 

melhor atendem aos interesses do consumidor. A própria reclamada, em 

sua contestação, afirma que o plano do autor foi migrado para outro 

porque o anterior foi desativado. Sem embargo da análise da legalidade 

dessa migração unilateral pela reclamada, e da apreciação da existência 

de dano extrapatrimonial a ser reparado em favor do autor, o fato é que o 

restabelecimento nas condições pretendidas pelo reclamante, a priori, não 

se mostra possível, pela extinção do plano, tornando inócua a 

determinação neste sentido (fato a ser melhor analisado na sentença de 

mérito). Diante desses fundamentos, ao tempo em que acolho os 

embargos, para aclarar o parágrafo da decisão denegatória da tutela 

objeto de contradição na forma acima exposta, mantenho a denegação da 

tutela, até melhor análise na sentença de mérito. Converto o julgamento do 

processo em diligência, e determino: a) Esclareça a parte reclamada, em 

10 (dez) dias, se persiste débito em relação à linha 66 99924-8857 e se o 

contrato subsiste, ou foi cancelado, e ainda, se o reclamante aderiu a 

algum outro plano da operadora ré. b) Esclareça a parte reclamante, em 10 

dias, se atualmente mantém contrato de telefonia móvel, com qual 

operadora e se o número de telefone é diverso do objeto desta ação. 

Após, com ou sem os esclarecimentos, venham conclusos para sentença. 

Primavera do Leste/MT, 06 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000644-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OLIVIA CORREIA DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Embargos 

de Declaração (Id 11922708) opostos pela parte autora em face da 

sentença (Id 11750162). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar 

que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido 

devidamente fundamentado. Com tais considerações, conheço dos 

presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Primavera do Leste, 08 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000861-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSLAILDA AUGUSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos, Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, a qual atua em nome da parte autora, Oslailda Augusta Silva, 

alegando que houve omissão na sentença proferida (Id 12799177), porque 

não houve manifestação acerca da tutela de urgência complementar 

requerida no processo (Id. 12832838). De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC Art. 1.022). Segundo 

Humberto Theodoro Junior: "Em qualquer caso, a substância do julgado 

será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma 

do acórdão ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração 

no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar 

omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos 

embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da 

causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal" (Curso de 

Processo Civil, VOL.I). Analisando a sentença proferida, verifico que 

realmente houve omissão, em relação à tutela complementar pleiteada pela 

parte autora, que deixou de ser considerada na sentença. Pelo exposto, 

com fundamento no artigo 27 da Lei 12153/2009 c/c art. 48 da Lei 9.009/95 

e art. 1022 e ss do NCPC, CONHEÇO os presentes embargos de 

declaração, pois também tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para retificar a Sentença ora embargada acrescentando à 

sua fundamentação e à parte dispositiva as seguintes considerações 

acerca da tutela de urgência complementar: O panorama fático-jurídico 

delineado no processo, bem como a declaração médica subscrita pelo Dr. 

Renan Ferreira B. Cândido, Oftalmologista, CRM/MT 9034 (Id 12832922), 

evidenciam a necessidade superveniente do tratamento complementar ora 

requerido. Especificamente, a Declaração Médica afirma que após os 

tratamentos já realizados, como forma de terapia para reabilitação visual, a 

parte autora necessita realizar FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO 

(cirurgia de catarata), devido ao grave comprometimento de ambos os 

olhos da paciente ante o quadro clínico de Retinopatia Diabética. 

Outrossim, visualiza-se, de forma indireta, a necessidade do tratamento, 

materializada pelo Protocolo de entrada de solicitação do procedimento na 

Central de Regulação perante a Secretaria Municipal de Saúde deste 

Município (Id 12832922) datado de 09/04/2018, no qual consta a 

especificação do(s) procedimento(s) requerido(s). No que tange ao dano 

potencial, também está delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite 

processual. Ainda, observa-se que a autora vem pleiteando ao SUS seu 

tratamento oftalmológico como um todo desde 22.06.2015 (quando buscou 

obter os primeiros tratamentos e exames requeridos na exordial), não se 

podendo penalizar o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema 

de saúde e determinar que aguarde a dispensação de um medicamento, 

de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar 

indefinidamente. 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, 
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para cominar ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências 

para disponibilizar a Oslailda Augusta Silva (qualificado(a) nos autos do 

processo), no prazo de 20 (vinte) dias, FACECTOMIA COM IMPLANTE DE 

LIO (cirurgia de catarata) 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. 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 às 

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. Primavera do Leste-MT, 09 de julho de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALVES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002127-04.2017.8.11.0037 Reclamante: EVA ALVES BRAGA Reclamada: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamante tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo cometeu equívoco uma vez que embargada não comprovou 

através de contrato a relação com a embargante ou a cedente do crédito. 

A embarganteda pretende que o Juízo reavalie as provas em sede de 

embargos de declaração, o que não se mostra possível. Nesse passo, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 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. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se a embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. A sentença se encontra fundamentada. Os 

Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos 

em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de 

outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em espécie. No 

mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? 

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? 

Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de Julho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de Julho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002124-49.2017.8.11.0037 Reclamante: APARECIDO LUIZ DA SILVA 

Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

interposto pela parte reclamante tendo em vista descontentamento com a 

sentença exarada. Expõe a embargante que este Juízo cometeu equívoco 

uma vez que embargada não comprovou através de contrato a relação 

com a embargante ou a cedente do crédito. A embargante pretende que o 

Juízo reavalie as provas em sede de embargos de declaração, o que não 

se mostra possível. Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em 

espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. 
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Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Não se pode confundir erro material 

manifesto com suposto erro do julgado, até por que o primeiro não tem o 

condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros materiais. Assim, 

se o embargante entende que a sentença é errônea, deve propor o 

competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas pela 

Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos embargos para tal 

finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso 

específico. A sentença encontra-se fundamentada. Então, o 

inconformismo do embargante deve ser endereçado à instância ad quem, 

por intermédio do recurso cabível. Os Embargos de Declaração com 

efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda 

assim se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não 

se subsumi ao caso em espécie. No mesmo sentido, os seguintes 

precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE 

OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal por 

via de embargos, pois, tal recurso não tem o condão de modificar decisão, 

vez que se presta tão somente para corrigir erro material manifesto ou 

afastar omissão, obscuridade ou contrariedade existentes no acórdão.? 

(TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto 

Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? NÃO-ACOLHIMENTO. Os 

embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, são cabíveis na hipótese de obscuridade, contradição ou 

omissão, contudo a doutrina e a jurisprudência, tendo por base o artigo 

463 do mesmo diploma processual admitem ainda a sua utilização para 

provocar o juízo a sanar erro material ou de cálculo, admitindo a 

jurisprudência, também, o manejo daqueles com efeitos infringentes sobre 

a decisão embargada, se assim for pedido pela parte interessada. Não há 

que se falar em contradição a ser sanada, quando evidente o propósito do 

embargante em questionar decisão que lhe foi desfavorável, protelando o 

curso normal do feito. Para que se possa emprestar aos embargos caráter 

infringente, mister se faz a presença de situação tida como excepcional, 

tal como a ocorrência de erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que 

não está a ocorrer no caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 

? 3ª Câm. ? Des. Rel. Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta 

forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os seus 

fundamentos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do 

Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da sentença. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de Julho de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de Julho 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011234-55.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS IRMAOS PERIUS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011234-55.2014.8.11.0037 Reclamante: FABIANO JOSE MACHADO DE 

OLIVEIRA Reclamada: COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS IRMAOS 

PERIUS LTDA - EPP Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamante tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo cometeu contradição vez que endosso em branco não 

especifica destinatário, mas sim, confere os direitos do título ao portador e 

possuidor da cártula e, portanto, diante dos endossos em branco nos 

cheques apresentados o embargante é parte legitima para cobra-los. Em 

que pese argumentação da parte embargante alegando ter ocorrido 

endosso em branco nas cártulas indexadas nos autos, a lei 9099/95 é 

bem clara sobre quem possui legitimidade para ajuizar demandas perante 

o Juizado Especial: 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. § 1º 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; Podemos verificar que em ambos os cheques cobrados nesta 

demanda, o recebedor das cártulas e endossatário são pessoas jurídicas. 

Além disso, em relação ao cheque 000358, nominal à Nutrifrigo Ltda, o 

endosso em branco consta assinatura diferente do endosso constante do 

cheque 000220 e o CNPJ constante do endosso do cheque 000358 (CNPJ 

06.166.303/0001-65) não foi identificado como pertencente à Nutrifrigo 

Ltda, a quem foi inicialmente nominado a cártula. Destarte, diante da regra 

contida no artigo supracitado (art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95), 

mantenho a decisão prolatada anteriormente no sentido da extinção do 

processo sem julgamento do mérito, todavia, com respaldo legal diverso. 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração, nos 

termos da motivação acima, apenas para alterar a fundamentação da 

extinção do processo sem julgamento do mérito, que passa a ter 

sustentação no artigo 8º, § 1º, inciso I e artigo 51, incisos II e IV, todos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de julho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 

de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209919 Nr: 4110-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alexandre Delicato Pampado, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , nas sessões ordinária, com início previsto para o dia , 10 de julho 

de 2018 às 12 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 
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modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 Jurados:

1 – Venceslina Pereira Gonçalves - Professora

2 – Alexandre Rodrigo Nardi – Agente Administrativo

3 - Andre Luis Sortica – Agente de Trânsito

 4 – Celine Jorge de Macedo - Secretária

5 – Zaire da Silva Oliveira - Cozinheiro

6- Mayza Rangel Blaszak – Assistente Social

7 – Renata Damasceno - Secretária Escolar

8 – Thais Ramos dos Santos – Técnica em Enfermagem

9 - Cleonice Marta Noetzoldo – Auxiliar Educacional

10 - Josilene Rosa de Moraes - Professora

11 - Monica Antonello - Cirurgiã Dentista

12 - Maria Nilza Dichete – Auxiliar de Serviços Gerais

13 – Juarez Paulo dos Santos - Eletricista

14 – Berenice Moura de Souza - Professora

15 - Maria de Fátima Simões da Silva – Auxiliar de Serviços Gerais

16 - Roberta Rodrigues – Técnica em Enfermagem

17 - Maria Aparecida do Nascimento - Gari

18 – Rose Mary Meneghetti – Auxiliar de Serviços Gerais

19 – Marleide Souza Nascimento – Agente de Combate a Endemias

20 – Rosane Terezinha da Silva - Professora

21 – Roselene Lopes dos Santos Ataíde Passos - Professora

22 - Raquel Rodrigues de Souza - Auxiliar de Serviços Gerais

23 - Danieli Cristina Amante dos Santos - Professora

24 - Elias Alves Mendes - Borracheiro

25 –- Joedson Bortolotte Xavier - Professor

26 –- Rosimeire Ferreira Campos Neves - Cozinheira

27 - Marta de Lurdes Harres – Auxiliar Educacional

28 - Claudia Furlan – Fonoaudiólogo

 29 - Sindra Lucia Sobrinho Ferreira – Auxiliar Educacional

30-– Idvane Dacroce - Professora

31 - Paulo Cesar Rodrigues Pereira - Motorista

32 - Rosangela Soares Viana – Auxiliar de Serviços Gerais

33 – Luciana Ferreira Coimbra – Auxiliar de Serviços Gerais

34 –- João Luiz Giovenardi - Fiscal Sanitário

35 –- Telma Leandro dos Passos Batista - Professora

36 – Luis Ricardo Frota - Servente

37 - Manoel Cardoso da Silva - Motorista

38 –- Célia Hem Ferreira – Auxiliar de Serviços Gerais

39 - José Marcos Lopes dos Santos – Técnico em enfermagem

40 - Rosinei Maria Lins Valério - Professora

41 - Adercio Vilmar Reder - Professor

42- Andréia Aparecida Ortega Franco – Técnica de Higiene Detal

43 - Daiany Laurinda da silva - Agente Comunitário de Saúde

44 – Doriléia Adriana Santos Silva de Toni - Professora

Código Número Nome Data e Hora

197627 7602--55.2017 Réu: Raimundo Gonzaga Lopes

Defesa: Defensoria Pública 10.07.2018, às 12 h

194872 6236-78.2017 Réu: Cleber Santana Helena

Defesa: Defensoria Pública 24.07.2018, às 12 h

Eu, Migueloncito dos Santos, que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 04 de julho de 2018

Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206639 Nr: 2534-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAN ALEXSANDRO SIQUEIRA DE MORAES, 

KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA, CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE 

MORAES, RAUL MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:18523/O

 Autos código 206639

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 05.09.2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207318 Nr: 2890-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 207318

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 12.09.2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 03/10/2018, às 8:45 

horas, na sede deste Fórum de Sorriso, para a realização da perícia 

médica da parte requerente. Desta forma, procedo a intimação dos 

patronos das partes para comparecimento na data e horário para o início 

dos trabalhos, bem como informo ao requerente que deverá trazer os 

documentos pessoais e todos os exames realizados, mesmo antigos, 

laudo médicos, tratamentos e afins. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 03/10/2018, às 8:45 

horas, na sede deste Fórum de Sorriso, para a realização da perícia 

médica da parte requerente. Desta forma, procedo a intimação dos 

patronos das partes para comparecimento na data e horário para o início 

dos trabalhos, bem como informo ao requerente que deverá trazer os 

documentos pessoais e todos os exames realizados, mesmo antigos, 

laudo médicos, tratamentos e afins. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS SANTANA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 03/10/2018, às 8:30 

horas, na sede deste Fórum de Sorriso, para a realização da perícia 

médica da parte requerente. Desta forma, procedo a intimação dos 

patronos das partes para comparecimento na data e horário para o início 

dos trabalhos, bem como informo ao requerente que deverá trazer os 

documentos pessoais e todos os exames realizados, mesmo antigos, 

laudo médicos, tratamentos e afins. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS SANTANA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 03/10/2018, às 8:30 

horas, na sede deste Fórum de Sorriso, para a realização da perícia 

médica da parte requerente. Desta forma, procedo a intimação dos 

patronos das partes para comparecimento na data e horário para o início 

dos trabalhos, bem como informo ao requerente que deverá trazer os 

documentos pessoais e todos os exames realizados, mesmo antigos, 

laudo médicos, tratamentos e afins. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003650-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HOFFMANN DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 03/10/2018, às 8:15 

horas, na sede deste Fórum de Sorriso, para a realização da perícia 

médica da parte requerente. Desta forma, procedo a intimação dos 

patronos das partes para comparecimento na data e horário para o início 

dos trabalhos, bem como informo ao requerente que deverá trazer os 

documentos pessoais e todos os exames realizados, mesmo antigos, 

laudo médicos, tratamentos e afins. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003650-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HOFFMANN DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 03/10/2018, às 8:15 

horas, na sede deste Fórum de Sorriso, para a realização da perícia 

médica da parte requerente. Desta forma, procedo a intimação dos 

patronos das partes para comparecimento na data e horário para o início 

dos trabalhos, bem como informo ao requerente que deverá trazer os 

documentos pessoais e todos os exames realizados, mesmo antigos, 

laudo médicos, tratamentos e afins. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003699-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MARIA MACARI (AUTOR)

LUIZ ALVES MACARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PAULO MACARI (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 28/08/2018 às 13:30, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

do advogado da parte requerente na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002822-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 28/08/2018 às 14:00, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

da parte requerente na pessoa de seu advogado, para comparecimento 

na audiência ora designada. Sorriso, 09/07/2018 Michelle Toscano de Brito 

Marques Analista Judiciária

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

Processo Número: 1002611-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI MINOSSO (RÉU)

C. D. N. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 04/09/2018 às 13:00, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

da parte requerente na pessoa de seu advogado, para comparecimento 

na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005246-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAULO MINOTTO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARSO BARISON OAB - RS46454 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BRITTO BUKOSKI (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO da Parte Exequente/Credora para que indique bens que deseja 
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que sejam penhorados/arrestados e se imóveis forem, a respectiva 

certidão do cartório de registro de imóveis, bem como para que 

providencie o pagamento das demais diligencias necessárias para o cabal 

cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001045-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. D. C. (REQUERENTE)

J. A. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO)

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da advogada da autora para requerer o que entender de 

direito no prazo no prazo legal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003096-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 21/08/2018 às 15:30, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

da parte requerente na pessoa de seu advogado, para comparecimento 

na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002904-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FACHINETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 28/08/2018 às 14:30, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

da parte requerente na pessoa de seu advogado, para comparecimento 

na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002856-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO FARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROBERTO SCHWENK ABRAHAO (RÉU)

EBIATRIZ RIBEIRO SCHUSTER (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 28/08/2018 às 15:00, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

da parte requerente na pessoa de seu advogado, para comparecimento 

na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

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

Processo Número: 1003221-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALY MARINA ROMEIRO DE MOURA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 21/08/2018 às 16:00, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

da parte requerente na pessoa de seu advogado, para comparecimento 

na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018 Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação 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)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 04/09/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002802-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SALETE GRAPEGIA JACOBSEN (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 07/08/2018 às 11h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002820-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 25/09/2018 às 09h30MIN., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000538-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 11h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000538-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 21/08/2018 às 11h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 1858-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI MARIA FEIX DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado conforme determinação 

judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58733 Nr: 2033-11.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ELTON PARLOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMPOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 25/09/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105313 Nr: 8385-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ROSSI, RAIMUNDO DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE 

ROSSI, FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, MARTA 

BORDIN DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, MARIANGELA RITA 

MARQUES DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, bem como taxas e guias 

para Carta Precatória, comprovando o pagamento nos autos, a fim de que 

sejam expedidos os mandados e a Carta Precatória para Audiência de 

Conciliação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 5099-91.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, CÉLIA DA SILVA 

RODRIGUES, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, 

ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:46590

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado/REQUERIDO para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106240 Nr: 9316-80.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte requerida, ainda que 

devidamente citado conforme certidão de fls.51 dos autos, motivo pelo 

qual, intimo a parte autora para requerer o que de direito no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003289-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

T. F. B. (REQUERENTE)

ADRIANE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BUSSOLARO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - 705.639.000-59 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003289-88.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADRIANE APARECIDA FERNANDES, SAMILLA CAJANGO 

BUSSOLARO, THEO FERNANDES BUSSOLARO INVENTARIADO: 

EVANDRO BUSSOLARO PROCURADOR: EVANDRO SANTOS DA SILVA, 

IONARA SANTOS DA SILVA VISTOS. 1 - Recebo os autos. Nomeio como 

inventariante dos bens deixados por EVANDRO BUSSOLARO a 

requerente ADRIANE APARECIDA FERNANDES, o qual prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. 2 - Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). 3 - 

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 4 - 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). 5 - Se concordes, ao 

cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003428-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ALTO 

URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA FORTES OAB - RS59486 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VANIR PONCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003428-40.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC 

REQUERIDO: VANIR PONCIO VISTOS. CUMPRA-SE, conforme deprecado. 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003608-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (REQUERIDO)

NAIR SODER BERNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003608-56.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

REQUERIDO: RENI BERNO, NAIR SODER BERNO VISTOS. CUMPRA-SE, 

conforme deprecado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

nossas homenagens e baixas de estilo. Consigne-se que caso a parte 

autora não seja beneficiária de AJG e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003695-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE JULIANO AFONSO BERNAL OAB - MG103377 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HIAGO FRANCELINO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

MARENI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003695-12.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MARENI DA 

SILVA, GUSTAVO HIAGO FRANCELINO MARQUES DA SILVA VISTOS. 

CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo. Consigne-se 

que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento 

da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59221 Nr: 2520-78.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 16:45 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55453 Nr: 5775-78.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 16:30 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118652 Nr: 9086-04.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Vistos.

Arquivem-se estes autos, na forma da r. sentença de fls. 76/78, 

desapensando-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122430 Nr: 873-72.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 109 de 478



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando que no feito apenso (Código n° 118652) a parte requerida 

foi citada no mesmo endereço de fls. 90, a fim de se evitar futura alegação 

de nulidade processual, determino a renovação do ato citatório da 

empresa requerida.

2) Expeça-se carta AR, instruída com cópia da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30726 Nr: 4966-30.2005.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY MARIA OTERO, VALDETE OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO OTERO - espolio, PHILOMENA 

OTERO - espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48799 Nr: 5679-97.2008.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80169 Nr: 5513-94.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR LUCION, CLOVIS LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86790 Nr: 6255-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 14:15 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59027 Nr: 2326-78.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BERTOTI PEREIRA, TRANSTERRA 

MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, OTILIO RIBEIRO 

NETO - OAB:13332/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59501 Nr: 2799-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 110 de 478



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11.006-B/MT

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 15:45 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92162 Nr: 3705-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENS LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 VISTOS.

Em atenção às diretrizes preconizadas pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, e diante dos recentes resultados obtidos em 

ações semelhantes nesta Vara, designo audiência de conciliação para o 

dia 11 de setembro de 2018, às 16:15 horas.

Intime-se a parte requerida para comparecimento ao ato, na pessoa de 

seu advogado constituído.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123108 Nr: 1249-58.2015.811.0040

 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: NHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:6100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo 

o mérito da presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

20% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança, por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária (fls. 

35).Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101675 Nr: 4567-20.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRTON LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PASSARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS quanto 

à inexistência da dívida e/ou origem do débito.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100587 Nr: 3363-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PASSARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRTON LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, para atualizar o valor da dívida e 

indicar bens à penhora, sob pena de extinção do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 5129-58.2015.811.0040

 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: GDDO, SPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFRS, MVCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90251 Nr: 1865-38.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE BOCCHI, IPS, IRACEMA BOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO, NARA TEREZINHA FORNARI - ME (DESIGNER JOIAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, NÍVIA 

NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT
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 Vistos.

1) Converto o julgamento em diligência e determino que a parte autora junte 

aos autos documentos de identificação pessoal (RG, certidão de 

nascimento) de Ingrid Pietra Sguissardi.

2) Após, vista à parte contrária.

3) Na sequência, conclusos.

4) Intimem-se, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23212 Nr: 3399-95.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGDS, JNCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, considerando as provas dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a GUARDA DEFINITIVA da 

menor Jéssica Nicolli Correia da Silva à sua avó paterna MARIA 

GERÔNIMO DA SILVA, para todos os fins e efeitos de direito. Como 

consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários, em razão dos benefícios da gratuidade judiciária que 

ora defiro à parte autora, ante a evidente situação de hipossuficiência 

financeira.Após o trânsito em julgado desta sentença, devidamente 

certificado, expeça-se termo de guarda e responsabilidade em prol da avó 

materna, na forma dos artigos 33/35 da Lei 8.069/90 (ECA).Também após 

preclusão da via recursal, proceda ao desapensamento do 

feito.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público e à DPE.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23215 Nr: 3400-80.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GOMES DA SILVA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 VISTOS.

1) Designo audiência para o dia 14/09/2018, às 13:30 horas, visando a 

oitiva da requerente Maria Gerônimo da Silva, determinando sua intimação 

pessoal por mandado no endereço de fls. 335.

2) Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58848 Nr: 2148-32.2010.811.0040

 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): NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA, RAFAELE FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Vistos.

1) Diante da juntada de novos documentos aos autos às fls. 341/410, 

intime-se a parte contrária para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 437, § 1°, NCPC.

2) Após, tornem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 9776-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Ante ao exposto, à despeito do teor do REsp 1291575/PR (STJ), JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito 

apontado na petição inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 

701, § 2º, do NCPC. Como consequência, resolvo o mérito desta demanda, 

na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, rejeitando os embargos monitórios 

apresentados pela requerida.CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

convertido o mandado inicial em executivo, este passará a tramitar 

segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, devendo a parte 

exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da cobrança, 

apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma 

da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Havendo recurso 

de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132204 Nr: 6491-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN GABRIELA DIAS YAMANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO KYOMASSA YAMANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALCÍLIO CARLOS 

JONASSON - OAB:9.193

 Vistos.

1) Considerando a existência de interesses de menores (fls. 17), abra-se 

vista ao MPE para manifestação.

2) Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171948 Nr: 4548-72.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 10 de setembro de 

2018, às 14h 00min.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41595 Nr: 4327-41.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB: 2 471- RO

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11099 Nr: 254-36.2001.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWA, CAW, CDCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 4650-17.2005.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB: 2 471- RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste em prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144138 Nr: 880-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10.422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que a parte autora 

busca em síntese a tutela jurisdicional específica e demais corolários de 

regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. Entre 

um ato e outro, a parte autora pugnou pela extinção do feito, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub judice, a parte autora pugna pela extinção sem resolução de 

mérito nos termos do caderno processual civil.

Como bem cediço, é evidente que não sendo mais útil, adequada, e/ou 

necessária à atuação do Poder Judiciário, consoante expressa 

manifestação da parte autora neste sentido, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado 

pela autora à fl. 49 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD, se houver, bem como o 

recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão do veículo.

CUSTAS finais, se houver, a cargo da parte requerente (art. 90, NCPC).

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140721 Nr: 10960-87.2015.811.0040

 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: DIOMAR RODRIGUES MARCHESINI, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA UNIVERSAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36423 Nr: 5539-34.2006.811.0040

 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: VALMIR VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Vistos.

1) Diante da juntada de novos documentos aos autos às fls. 160/212, 

intime-se a parte contrária, via DJE, para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1°, NCPC.

2) Após, tornem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103797 Nr: 6823-33.2013.811.0040

 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: ACADEMIA HEALTH PERSONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001321-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 113 de 478



IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001321-91.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária, com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN em face de UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. Juntou os documentos de Id 1627212 e seguintes. 

Após as informações preliminares prestadas pela requerida (Id 1649297), 

foi deferida a liminar e designada audiência de mediação. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação e documentos (Id 2601157 e 

seguintes). Impugnação à contestação, Id 3234583. As partes 

apresentaram alegações finais, conforme se nota dos Ids 6802140 e 

7234491. É o relatório. Fundamento e decido. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória, visto tratar-se de matéria de direito. 

Conforme se verifica da inicial, alega a parte autora que foi diagnosticada 

com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões (metástases em pulmões 

e ossos), sendo submetida, na data de 23/06/2016, ao tratamento de 

laminectomia mais descompressão tumoral em T6, artrodese T4-T8 (por 

síndrome de compressão medular/AP: carcinoma pouco diferenciado/IHQ: 

adenocarcinoma pouco diferenciada infiltrativo em tecido fibroso 

compatível com origem em pulmão), sendo todos estes procedimentos 

custeados pela requerida. Afirma que, posteriormente, o médico 

especializado que acompanha o tratamento da autora, Dr. Roger Akira 

Shiomi - CRM/PR 23218, médico este conveniado com a requerida, 

prescreveu o tratamento com ZOLIBBS (ácido zelodronico) mais 

FAULDCARBO (carboplatina) - ONTAZ (paclitaxel) - AVASTINS 

(bevacizumabe), além de RADIOTERAPIA pós-operatória. No entanto, 

inobstante a autora possuir plano de saúde há mais de duas décadas, 

sempre quitando as mensalidades a termo, a requerida estaria demorando 

para autorizar referidos tratamentos, considerando que a solicitação foi 

feita na data de 06/07/2016 e, quando da propositura da presente 

demanda, em 02/08/2016, os procedimentos ainda não tinha sido 

autorizados. Por tais razões, ingressou com a presente demanda, 

pugnando pelo deferimento da antecipação da tutela de urgência, 

determinando que a requerida autorize o tratamento requisitado e outros 

eventualmente necessários e, no mérito, pugnou pela confirmação da 

liminar, bem como pela condenação da requerida no pagamento de danos 

morais. Por outro lado, em sua peça contestatória, a parte requerida 

alegou que "ao contrário do que tenta fazer crer em razões iniciais, todas 

as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e 

devidamente honradas pela requerida, a qual não se omitiu em cumprir 

qualquer direito conferido a mesma, tendo sempre autorizado todos os 

procedimentos solicitados e considerados indispensáveis, dentro dos 

limites contratuais". Afirmou que, em razão de o tratamento médico 

requisitado pela autora apresentar divergências nas medicações 

indicadas necessário se fez a "formação da competente junta médica para 

criteriosa análise, a qual fora terminantemente negada pela 

beneficiária/requerente" Pois bem. Compulsando todo o feito, verifico que, 

inobstante as alegações postas na contestação, não restou demonstrado 

pela requerida os fatos desconstitutivos do direito da autora (artigo 373, II, 

do CPC), notadamente acerca da imprescindibilidade de composição de 

junta médica para análise dos tratamentos médicos necessários para a 

doença a qual a autora foi diagnosticada. Ora, a requerida sequer trouxe 

ao feito o procedimento administrativo que concluiu pelo desacordo do 

tratamento médico indicado, não tendo a operadora de plano de saúde 

comprovado, ainda, que encaminhou ao médico assistente da autora (Dr. 

Roger Akira Shiomi) a devida identificação do médico auditor responsável 

pela suposta avaliação do caso, com os motivos da divergência clínica, 

conforme Entendimento DIFIS nº 7/2016/ANS, bem como com a informação 

do prazo ou data para a realizada da Junta Médica, com observância do 

art. 3.º da RN n.º 259/11. Da mesma forma, não comprovou a requerida 

que o contrato entabulado entre as partes possui previsão expressa para 

instauração da referida Junta Médica, sendo certo que o Entendimento 

DEFIS nº 07, que estabelece acerco dos requisitos e procedimentos para 

a formação da Junta Médica é datado de 27/04/2016 (Id 1649329) e a 

autora contratou o plano de saúde na data de 15/10/2003, conforme ficha 

de cadastro de Id 1649315. Além disto, entendo que há entre paciente e 

médico uma relação de confiança, não se mostrando razoável condicionar 

o tratamento de saúde prescrito pelo médico de confiança da autora à 

aprovação da junta médica composta por médicos credenciados. Neste 

sentido, vejamos os julgados abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO NA 

COLUNA - EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – DESNECESSIDADE DE 

JUNTA MÉDICA PARA AVERIGUAÇÃO DA PATOLOGIA – INCOMPETÊNCIA 

DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA ANALISAR O MELHOR 

PROCEDIMENTO PARA A PATOLOGIA APONTADA – AUSÊNCIA DE 

EXCLUSÃO CONTRATUAL - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR – RECUSA INDEVIDA AO PROCEDIMENTO MÉDICO – 

REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

APRESENTAÇÃO DA TABELA DE VALORES – RESSARCIMENTO 

INTEGRAL - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DESPROPORCIONAL E 

EXORBITANTE – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não é de competência da mantenedora do 

plano de saúde indicar qual/quais os tratamento indicados à enfermidade 

da autora, uma vez que tal recomendação é atribuição exclusiva ao 

médico responsável, que é profissional legalmente habilitado para prática 

da medicina e para o tratamento do paciente.2. Existindo indicação médica 

específica para o procedimento e ausente qualquer restrição contratual à 

sua realização, mostra-se abusiva e ilegal a negativa perpetrada pela 

requerida.3. A limitação do reembolso à tabela contratual não é abusiva, 

desde que a operadora de plano de saúde apresente documentação 

idônea capaz de comprovar os valores a serem ressarcidos; ausente 

qualquer documento nesse sentido, mostra-se possível o ressarcimento 

integral dos valores comprovados pela parte autora.4. No que diz respeito 

à indenização por dano moral, o referido dano decorre diretamente da 

recusa na cobertura do tratamento do autor pela operadora de plano de 

saúde, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, 

prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo STJ.5. O valor da 

indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito 

da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico 

que é inerente à medida" (TJMT, Ap 74416/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) - destaquei. EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA 

FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA - IMPOSSIBILIDADE - 

ABUSIVIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - Não é dado ao 

plano de saúde questionar a capacidade e conhecimento do médico 

pessoal do paciente, que é especialista no caso e atestou serem os 

procedimentos/materiais por ele indicados aqueles corretos e eficazes- 

Nos termos da alínea "a" do artigo 1º da Resolução CFM nº 1.642/2002, as 

empresas de seguro-saúde, devem respeitar a autonomia do médico e do 

paciente em relação à escolha de métodos diagnósticos e terapêuticos. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.100190-7/001, Relator(a): Des.(a) 

Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016) - destaquei. Diante 

disto, a confirmação da tutela de urgência deferida é medida que se impõe. 

No que tange ao pedido de reparação de danos morais, entendo que a 

demora da requerida em autorizar o tratamento médico prescrito por seu 

médico especialista causou notória angústia e frustração de expectativa, 

acarretando efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte autora. 

Deste modo, a condenação da requerida no pagamento de danos morais é 

medida que se impõe. A propósito: "RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de 

Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – 

MATERIAIS IMPORTADOS A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO 

cirúrgico – indicação do médico que acompanha o paciente – DEMORA 

INJUSTIFICADA DA AUTORIZAÇÃO PELA operadora de plano de saúde – 

abusividade – DANO MORAL – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO §11 DO ARTIGO 85 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESprovido.I - Incumbe ao 

médico que acompanha o paciente decidir sobre o melhor tratamento do 
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seu paciente.II – Existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela 

operadora em fornecer todo o procedimento necessário para a realização 

do ato cirúrgico, sob o argumento de que o médico assistente do autor, 

ora apelado, não expôs de forma conclusiva a inexistência de materiais 

nacionais com as mesmas características dos importados, limitando-se a 

indicar materiais de fornecedor e marca exclusiva.III - Comprovado o ato 

ilícito perpetrado pela ré, ora apelante, que injustificadamente retardou a 

autorização ao procedimento cirúrgico solicitado, não resta dúvida que o 

autor, ora apelado, faz jus a reparação por dano moral, uma vez que a 

demora na realização do seu tratamento, realizado somente após decisão 

judicial, lhe causou angustia e frustração. IV - Já no que tange aos juros 

moratórios incidirem somente a partir do arbitramento da indenização por 

danos morais, razão nenhuma assiste à apelante, uma vez que, 

tratando-se de responsabilidade contratual, conforme bem anotou o Juízo 

singular, sua incidência é a partir da citação. V - Nos termos do §11 do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada 

pelo Juízo singular para 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho 

acrescido desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado" (TJMT, Ap 

26782/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) - 

destaquei. Neste aspecto, na análise do “quantum” indenizatório a título de 

danos morais devem-se observar os critérios de razoabilidade e de 

proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte requerida não 

reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR tutela de urgência deferida no Id 1649297, bem como 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, devidos em favor da autora, acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme art. 405, do 

CC, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362, STJ). CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado esta sentença, e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. P.R.I.C. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002454-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELENA ALVES DOS SANTOS OAB - 602.486.723-98 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002454-71.2016.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA RÉU: MAPFRE VIDA S/A = 

SENTENÇA = Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por PAULO 

HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, representando por sua genitora HELENA 

ALVES DOS SANTOS, em desfavor de MAPFRE VIDA S/A ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Com a inicial vieram os documentos de Id 1984583 e seguintes. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos, conforme se nota de Id 4888608 e seguintes. Impugnação à 

contestação, Id 5808112. Intimadas para especificarem as provas que 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide, Ids 8295002 e 8347563. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, inciso 

I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória. Antes de 

apreciar o mérito, passo à análise das preliminares de ilegitimidade passiva 

e carência da ação alegadas pela requerida. Quanto à alegação de 

carência de ação por falta de interesse de agir, entendo que restou 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, devendo ser afastada tal 

preliminar, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Da mesma forma, não prospera a preliminar de 

ilegitimidade ativa alegada, ainda mais considerando que, inobstante a 

alegação da requerida de que não houve a comprovação de que o autor 

seria o único herdeiro do segurado, não foi juntada pela parte ré qualquer 

documento que comprove a existência de outros herdeiros. Posto isto, e 

não havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo diretamente à 

análise do mérito. Conforme se verifica da inicial, alega a parte autora que, 

no dia 18 de fevereiro de 2013, por volta das 14h00min, seu pai, Sr. 

Antônio da Silva e Silva, foi vítima de acidente de transito, vindo a óbito. 

Alega que o falecido mantinha junto à ré um seguro de vida, proposta nº 

10404168365466744, plano WS facial versão 02/2010 - VIVA VIDDA 

CLUBE DE SEGUROS, com início de vigência em 23/01/2013 e cobertura 

em caso de morte no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Por tais 

razões, e considerando o não recebimento do prêmio do seguro contrato 

por seu falecido pai pela via administrativa, ingressou com a presente 

ação de cobrança. Por outro lado, em sua peça contestatória, a parte 

requerida alegou a inexistência de comprovação da condição de único 

herdeiro do autor, bem como a ausência de fornecimento de documentos 

imprescindíveis para análise e devida regulação e liquidação do seguro, 

pugnando pela incidência de juros e correção monetária na forma prevista 

no artigo 1º, §2º, da Lei 6.899/81 e artigo 405 do CC, bem como pela 

sucumbência recíproca em caso de procedência parcial do pedido. Pois 

bem. Em que pesem as alegações da parte requerida, entendo que, 

conforme já salientado, não restou demonstrado no feito a ilegitimidade do 

autor para pleitear, sozinho, o prêmio do seguro de vida contratado por 

seu falecido pai. Além disto, não comprovou a ré que foi recusada pelo 

autor a apresentação de documentos para o pagamento do prêmio, não 

tendo demonstrado, ainda, que o pagamento só não foi realizado por culpa 

exclusiva do requerente. Deste modo, a procedência do pedido inicial é 

medida que se impõe. Em relação à atualização do débito, entendo que os 

juros devem aplicados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do 

Código Civil, e a correção monetária deve incidir a partir do óbito 

(18/02/2013). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DE VIDA - CLÁUSULA QUE LIMITA A IDADE PARA 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO - EXCLUSÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO ÓBITO - JUROS DE 

MORA - DATA DA CITAÇÃO. Não tendo a seguradora rejeitado a proposta 

de seguro, mas, pelo contrário, recebido os prêmios sem nenhum 

questionamento ou oposição, ainda tendo o contrato de seguro sido 

renovado, tem-se que não pode a seguradora se escusar ao pagamento 

da indenização devida, se valendo de cláusula contratual que limita a idade 

em 60 anos para a celebração do contrato. A correção monetária deve 

incidir sobre o capital segurado desde a data do óbito do segurado, 

devendo os juros de mora ser contados a partir da citação. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.17.088991-9/001, Relator(a): Des.(a) José de 

Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/0018, 

publicação da súmula em 21/06/2018)- destaquei. Ante todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para, tão 

somente, CONDENAR a requerida ao pagamento do prêmio relativo ao 

seguro de vida constante de Id 1984605, no valor de R$40.000,00 

(quarenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária a partir do óbito do contratante/segurado 

(18/02/2013). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 
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da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001808-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROJAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001808-27.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIA ROJAS CAMPOS REQUERIDO: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA VISTOS. ANTONIA ROJAS 

CAMPOS, devidamente qualificada, ajuizou o presente pedido de Alvará 

Judicial para levantamento dos valores relativos ao consórcio Yamaha 

Administradora de Consórcio Ltda, cota 0069, grupo 5665, pertencente ao 

“de cujus” Nereu Campos. Sustenta, em síntese, que é esposa do falecida 

e que faz jus ao recebimento da quantia. Recebida a inicial, foi 

determinada a expedição de ofício para empresa Yamaha Administradora 

de Consórcio Ltda para informar acerca dos valores relativos ao 

consórcio disponíveis em favor do "de cujus". Em ofício constante do Id 

9095045 foi informado que o espólio de Fábio Pigosso possui um crédito 

atualizado e disponível no valor de R$10.699,81, relativo ao consórcio nº 

298.1, pertencente ao grupo 962. Foi determinada a intimação da autora 

para que esclarecesse acerca de herdeiros do "de cujus", incluindo eles 

no rol de herdeiros, se fosse o caso. Foi juntada ao processo a escritura 

de inventário e partilha extrajudicial de Id 13422128, demonstrando que o 

valor relativo à cota do consórcio objeto do presente pedido pertencerá 

exclusivamente à autora. É o breve Relatório. Fundamento e decido. De 

início, cumpre pontuar que o alvará judicial constitui procedimento de 

jurisdição voluntária pelo qual se pretende obter permissão para a prática 

de um ato, no caso, o levantamento do valor relativo ao consórcio junto à 

empresa Yamaha Administradora de Consórcio Ltda, pertencente ao “de 

cujus” Nereu Campos. Em análise aos documentos carreados aos autos, 

verifica-se que a autora é esposa do “de cujus”, o qual faleceu em 

07/02/2017, sendo certo que mediante escritura de inventário e partilha 

restou entabulado entre a autora e os demais herdeiros do falecido que o 

valor relativo à cota do consórcio em questão pertencerá exclusivamente 

à requerente. Sendo assim, DEFIRO a expedição do alvará pretendido, 

AUTORIZANDO a requerente ANTÔNIA ROJAS CAMPOS a receber o valor 

de R$ 5.196,53 (cinco mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e três 

centavos), acrescido das necessárias atualizações monetárias, relativo 

ao contrato 02117515, grupo 5665, cota 69-5 (Id 13422142), pertencente 

ao grupo 962, da empresa John Deere, ressalvados expressamente 

direitos de terceiros ou de herdeiros não mencionados neste processo. 

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002832-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002832-27.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Diante do cumprimento 

integral da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Em nada mais sendo requerido, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002290-09.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Diante do 

cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores 

depositados no Id 13913738 para conta bancária informada na petição de 

Id 13720133. Nada mais sendo requerido, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001403-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001403-25.2016.8.11.0040. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: JOILSON DE SOUSA SENTENÇA 

VISTOS. Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos 

ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em desfavor de JOILSON 

DE SOUSA, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial. A inicial veio instruída com documentos de Id 1653846 

e seguintes. Devidamente citado (Id 9594633), o requerido deixou 

transcorrer em branco o prazo para contestação, conforme certificado no 

Id 10362646, Em manifestação de Id 10436637 a parte autora pugnou pela 

decretação da revelia da requerida e procedência dos pedidos iniciais. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I e II do CPC, uma vez 

que o requerido, embora devidamente citada, não contestou a presente 

ação, valendo observar que a mesmo foi devidamente advertido sobre os 

efeitos da revelia, na forma do artigo 344, do CPC (Id 9345374). Deste 

modo, em observância ao disposto no artigo 344, do CPC, reputo como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, deixando consignado, desde já, 

que a decretação da revelia não implica obrigatoriamente na procedência 

total do pedido, por tratar-se de presunção relativa. Pois bem. Diante da 

alegação de que o condutor do veículo de propriedade do requerido foi o 

causador do acidente ocorrido na data de 29/01/2016, o qual ocasionou a 

perda total da carga do último semirreboque pertencente à empresa 

Transportadora Regional Logística e Transporte Ltda, a qual tinha firmado 

junto à seguradora autora o contrato de seguro na modalidade 

"Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga", consoante 

representação da apólice de nº 5400000520104, e restando declarado 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, tenho que restou 

comprovada a responsabilidade do requerido no ressarcimento do valor 

de R$12.471,22 (doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e dois 
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centavos), relativos à indenização securitária paga pela autora à empresa 

Regional Comércio de Cereais Ltda, proprietária da carga. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para CONDENAR o 

requerido ao ressarcimento à parte autora do valor de R$12.471,22 (doze 

mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), 

atualizados com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir do efetivo desembolso da indenização securitária (Id 

1653890). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil. CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003867-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENO ALBINO BAUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003867-22.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BENO ALBINO BAUMANN REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. = SENTENÇA = Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Liminar de 

Antecipação de Tutela ajuizada por BENO ALBINO BAUMANN em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. A inicial veio instruída com os 

documentos de Id 4548345 e seguintes. Devidamente citado, a parte 

requerida apresentou contestação no Id 6093948. Impugnação à 

contestação, Id 7816385. As partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide, conforme se nota das petições de Ids 10566791 e 10626552. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória. Antes da apreciação do mérito, 

passo à análise das preliminares alegadas pela parte requerida. 

Inicialmente, entendo que não há que se falar em inépcia da inicial, já que 

os fatos foram narrados na inicial com clareza, sendo a exordial 

devidamente instruída com os documentos necessários. Da mesma forma, 

não prospera a alegação de ausência de interesse de agir, restando 

evidente a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação. Destaco que é plenamente possível, 

por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

portanto, em prévio processo administrativo. Além disto, o documentos de 

Id 4548396 demonstra que o autor procurou junto ao Procon local a 

solução do conflito, porém, sem êxito. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

passo à análise do mérito. Compulsando o feito, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, restou cabalmente comprovado nos autos que o 

autor teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito 

em relação ao débito no valor de R$61,26 (sessenta e um reais e vinte e 

seis centavos), referentes a uma linha telefônica fixa da requerida, na 

cidade de Jacareí/SP. Assim, cabia à parte requerida apresentar prova 

concreta que justificasse a existência e regularidade do débito imputado 

na inicial. Ocorre que, não obstante as afirmações lançadas na peça de 

contestação, verifico que a requerida não juntou aos autos o suposto 

contrato de prestação de serviço de telefonia, ônus probatório que lhe 

incumbia (art. 373, II, NCPC), de modo que sequer é possível averiguar a 

efetiva existência de relação jurídica negocial entre as partes. Ora, se a 

parte requerida alega ta existência de contrato entre as partes, por razões 

lógicas deveria ter juntado aos autos o instrumento, em tese, celebrado 

entre as partes, ou até mesmo as telas computadorizadas relativas à 

contratação. No entanto, nada foi apresentado. Assim, não tendo a parte 

requerida apresentado prova concreta de que o autor tenha celebrado o 

contrato que gerou a negativação de seu nome, a declaração de 

inexistência do débito apontado na inicial é medida que se impõe. Desta 

maneira, aplica-se à hipótese a norma contida no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor possui 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados em virtude de defeitos na 

prestação dos serviços. Trata-se, aliás, de responsabilidade objetiva 

calcada na teoria do risco do empreendimento. Em casos semelhantes, já 

se decidiu que: "APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DA 

PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e diante 

da revelia da parte ré, a negativação do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida e o dano moral independe da prova do 

prejuízo sofrido. Não se aplica a Súmula 385 do STJ, se devedor não 

possui inscrição anterior nos cadastros restritivos de crédito. Se o 

quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não há razão para sua modificação. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e 

o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

observadas as circunstâncias das alíneas do § 2º, do art. 85 do CPC. (Ap 

22789/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, 

Publicado no DJE 18/05/2017). APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FALTA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE 

NOME - CÓPIAS DE ESPELHOS/TELAS DE COMPUTADOR 

UNILATERALMENTE PRODUZIDAS, QUE NÃO COMPROVAM A 

CONTRATAÇÃO - INVALIDADE - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E 

EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS -ÔNUS DA 

PROVA (ART. 333, II DO CPC) NÃO CUMPRIDO PELA REQUERIDA 

APELANTE - DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - 

FIXAÇÃO MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A 

ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da 

obrigação de indenizar, bem como do nexo de causalidade, que se 

verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, cujo valor dos 

danos morais se arbitrado com razoabilidade há que ser mantido. A 

apresentação de cópias de telas/espelhos de computador unilateralmente 

produzidas, por si só, e mera arguição, desprovida de comprovação, não 

se revelam suficientes para desconstituir o direito vindicado. Compete ao 

requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus 

decorrentes da omissão. (TJMT, Ap 86013/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). Além disso, resta configurado 

o dever de indenizar, tendo em vista que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes ao caso vertente. Restou demonstrado que a parte requerida 

procedeu a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito por suposto débito oriundo de contrato inexistente, o que 

caracteriza ato ilícito. Assim, no caso, verifico a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, 

como é cediço, a indevida negativação do nome do consumidor junto a 

cadastros de inadimplentes gera transtornos em sua vida social que 

afetam seu estado de equilíbrio emocional. Trata-se, aliás, do dano moral 

“in re ipsa”, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos 

pessoais negativos, tais como dor, humilhação, vexame e 

constrangimento. Neste aspecto, na análise do “quantum” indenizatório a 
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título de danos morais devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

de proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

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

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito constante do extrato de 

Id 4548396, no valor de R$61,26 (sessenta e um reais e vinte e seis 

centavos), determinando a baixa definitiva do nome da parte requerente 

junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, bem como 

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 

161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data 

(Súmula 362, STJ). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. P.R.I.C. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito, em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000927-50.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELAINE RODRIGUES DA SILVA, CSJ COMERCIO DE CARNES LTDA - ME 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA VISTOS. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e 

Morais ajuizada por ELAINE RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A 

inicial veio instruída com os documentos de Id 4973033 e seguintes. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação e documentos, 

conforme Id 8015828 e seguintes. Impugnação à contestação, Id 9170621. 

Em decisão de Id 10488145 foi determinada a intimação das partes para 

sugerirem os pontos controvertidos e/ou indicarem as provas que desejam 

produzir, tendo ambas as partes pugnado pelo julgamento antecipado da 

lide, conforme Ids 10666549 e 10679653. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, consigno que a natureza consumerista da relação 

posta em juízo enseja a aplicação das normas protetivas do microssistema 

do consumidor, mais especificamente a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, já que evidente a vulnerabilidade da 

parte autora, sobretudo de natureza técnica, não havendo dúvida quanto 

a quem tem melhores condições de explicar e comprovar o que se 

sucedeu a respeito da interrupção da energia elétrica alegada na inicial, 

inclusive acerca de eventual exclusão da responsabilidade da ré. Todavia, 

entendo que a inversão do ônus da prova prevista no CDC não recai 

sobre a prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, devendo 

essa, de qualquer maneira, ficar a cargo das autoras, notadamente a 

respeito do efetivo dano sofrido em razão da alegada interrupção do 

serviço de energia elétrica. A propósito, vejamos: "RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO 

ELETRÔNICO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO 

EXIME O AUTOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 

ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. ART. 373, I, DO CPC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. Relatou a parte autora que o aparelho de DVR da sua 

residência foi danificado em razão da queda do fornecimento de energia 

elétrica contratado. É descabida a pretensão do autor, uma vez que não 

provou o fato constitutivo do seu direito. A alegação de que o aparelho 

eletrônico restou danificado em razão da falha na prestação do serviço 

pela ré não encontra qualquer respaldo probatório mínimo. A inversão do 

ônus da prova em benefício do consumidor não o exime de fazer prova 

mínima dos fatos alegados. Ademais, ainda que restasse comprovada 

eventual falha na prestação do serviço, caberia ao autor fazer prova dos 

danos morais suportados a ensejar reparação indenizatória. Sentença de 

improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO" (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006521553, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cristiane Hoppe, Julgado em 01/02/2017)- destaquei. Posto isto e não 

havendo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito. 

Consta da inicial que, na data de 23/01/2016, foi interrompido o 

fornecimento de energia elétrica entre os horários de 08h00min e 

16h30min no estabelecimento comercial da segunda requerente, cuja 

titularidade da Unidade Consumidora pertence a primeira requerente. Alega 

que tal episódio ocasionou o perecimento de mais de 800kg de carnes de 

excelente qualidade, 375 unidades de cerveja "long neck" da marca 

"Corona" e 653 paletas mexicanas, além de ter danificado um estabilizador 

de 500W, uma Fonte de Alimentação de 200W e um Hard Disk (HD) de 

500GB, totalizando um prejuízo de R$ 32.536,21 (trinta e dois mil, 

quinhentos e trinta e seus reais e vinte e um centavos). Por tais razões, 

pleitearam pelo ressarcimento dos danos materiais alegados, além de 

danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Para a 

comprovação dos danos sofridos, juntou diversas fotografias de carnes 

que alegam estragadas, planilha com detalhamento dos prejuízos 

decorrentes da alegada perda de carnes, cervejas e paletas mexicanas, 

bem como a nota fiscal do conserto dos equipamentos que teriam 

danificado em razão da queda de energia. Por outro lado, sustentou a 

parte requerida a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação de danos, 

afirmando que "a empresa não suspendeu voluntariamente o serviço 

prestado à parte requerente, sendo correto que este foi interrompido de 

forma acidental, em razão da queima de um transformador que atende a 

região onde está localizada o estabelecimento da parte autora". Juntou 

dados cadastrais do cliente (Id 8015834) e extratos de consumos 

(8015838). Desta maneira, verifico que a questão cinge-se em aferir a 

ocorrência do ato ilícito (interrupção de energia elétrica por mais de 8 

horas), o dano alegado (danos materiais e morais) e o nexo de 

causalidade entre o ato ilícito e o dano. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifico que a parte requerida, a quem competia o ônus de comprovar a 

exclusão de sua responsabilidade na interrupção de energia elétrica 

ocorrida na data de 23/01/2013, nos termos do artigo 373, inc. II, do 

CPC/2015, nada comprovou. Ao contrário, reconheceu expressamente em 

sua peça contestatória a falha no serviço público de fornecimento de 

energia elétrica, senão vejamos: "Vale destacar que a empresa não 

suspendeu voluntariamente o serviço prestado à parte requerente, sendo 

correto que este foi interrompido de forma acidental, em razão da queima 

de um transformador que atende a região onde está localizada o 

estabelecimento da parte autora" (sic) Ora, a simples alegação de queima 

de um transformador não pode ser enquadrada nas hipóteses de caso 

fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade objetiva, pois 

além de a requerida não ter juntado qualquer documento que comprove 

suas alegações, certo é que, o conhecimento e previsibilidade deste tipo 

de falha integra o risco da atividade da concessionária. Portanto, 

comprovado está o ato ilícito passível de indenização. Entretanto, no que 

tange aos alegados danos materiais sofridos em decorrência da 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, entendo que a parte 

autora comprovou apenas a despesas com o conserto dos equipamentos 

descritos na nota fiscal de Id 4973126, no valor de R$1.191,00 (um mil e 

cento e noventa e um reais). A perda de carnes, cervejas e paletas 

mexicanas não restou comprovada nos autos, sendo as fotografias e 
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planilha constante de Id 4973102 insuficientes para tanto. Destaco que, 

conforme já salientado, inobstante a aplicação do CDC no presente caso, 

com a inversão do ônus da prova, cabia à parte autora a prova mínima dos 

fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do CPC, o 

que não se constata. Isso porque, as fotografias juntadas no Id 4973081 

não prestam, por si só, para comprovar que todas as carnes relacionadas 

na planilha apresentada com a exordial estragaram por conta do evento, 

sendo imprescindível para tanto, um laudo de vistoria técnica, o que não 

foi pleiteado pelas autoras, a quem competia, inclusive, produzir 

antecipadamente a prova, na forma prevista no artigo 381 e seguintes do 

CPC. Ressalta-se, ainda, que em relação às cervejas e paletas mexicanas 

nem fotografias foram apresentadas para tentar demonstrar o dano, 

sendo apenas relacionados seus alegados valores relacionados na 

aludida planilha elaborada unilateralmente pelas requerentes. Além disto, 

nota-se que a as requerentes nem ao menos juntaram as notas fiscais 

que demonstrem os corretos valores dos produtos que alegaram ter 

estragado, o que inviabiliza, ainda mais, o acolhimento do pedido. Em 

relação ao dano extrapatrimonial pleiteado, entendo que restando 

incontroverso no processo a demora de 8h30m para o restabelecimento 

da energia elétrica, cuja interrupção fora causada por falha técnica da 

concessionária, em extrapolação do prazo máximo de 4 horas para o 

serviço, conforme previsto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, é forçoso reconhecer os danos morais suportados pelo 

consumidor e o consequente dever de indenizar. Neste aspecto, na 

análise do “quantum” indenizatório a título de danos morais devem-se 

observar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, de modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para 

tanto, é necessário aferir os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Feitas estas ponderações, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.191,00 (mil cento 

e noventa e um reais), a título de danos materiais, devidos em favor das 

autoras, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, 

conforme art. 405, do CC e correção monetária pelo índice INPC, a partir do 

desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 86, caput, do CPC, CONDENO 

proporcionalmente as partes ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 40% a cargo das 

autoras e 60% a cargo da requerida. Após o trânsito em julgado, nada 

mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de 

suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância 

superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, 

em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VICENTE PARIZOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003449-16.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MIGUEL VICENTE PARIZOTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de majoração do 

benefício de aposentadoria em 25% por necessidades especiais c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por MIGUEL VICENTE PARIZOTTO em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, suscitando, em suma, que o autor possui o 

benefício da aposentadoria por invalidez, porém pretende que o requerido 

seja condenado a majorar em 25% o referido benefício, nos termos do 

artigo 45 da Lei 8.213/91. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a majoração em 25% do benefício de aposentadoria por 

invalidez, suscitando, assim, que a majoração seja concedida ainda nesta 

fase de cognição sumária e que ao final da presente ação seja mantida a 

majoração da aposentadoria, desde a data do requerimento administrativo. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que o autor encontra-se recebendo o beneficio de 

auxílio-doença (Num. 13886165), não sendo necessária a tutela 

jurisdicional, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 dias, trazer aos autos a decisão do requerimento administrativo, sob 

pena de extinção do feito por falta de interesse processual. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDA DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003543-61.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA ILDA DA COSTA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA ILDA 

DA COSTA RIBEIRO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 
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pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13948600, em que 

comprova o indeferimento do auxílio-doença em 30/04/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003529-77.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANTONIO GUIMARÃES DE CARVALHO contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho. Relata 

a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença por acidente de 

trabalho lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final 

da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13940244, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/10/2017, bem como diante o 

fato de que, conforme dispõe o artigo 26, II, da Lei 8.213/91, independe de 

período de carência a concessão do beneficio de auxílio-doença por 

acidente de qualquer natureza. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MACHADO BONES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003631-02.2018.8.11.0040. AUTOR: 
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TEREZA MACHADO BONES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que a requerente não 

juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar a qualidade de 

segurada e o período de carência exigidos para concessão do benefício 

pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

junte aos autos os documentos acima. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003585-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE JESUS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO)

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003585-13.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CLEUZA DE JESUS RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por CLEUZA DE JESUS RIBEIRO em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi cessado pela autarquia ré, requerendo 

tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Apesar de a parte 

autora ter juntado aos autos alguns laudos médicos, verifica-se que os 

mesmos estão desatualizados, o que impede o reconhecimento da 

incapacidade alegada, a qual somente restará comprovada após a 

realização da perícia judicial. Do exposto, ante a fragilidade das provas em 

fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003541-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003541-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho. Relata 

a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença por acidente de 

trabalho lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final 

da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13947807, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/08/2017, bem como diante o 

fato de que, conforme dispõe o artigo 26, inciso II, da Lei 8.213/91, 

independe de período de carência a concessão do beneficio de 

auxílio-doença por acidente. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, 

a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 
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Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003538-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCESCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003538-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ELIANE FRANCESCONI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por ELIANE FRANCESCONI em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, 

que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Imperioso ressaltar que não há nos autos 

laudo médico e/ou exames atestando a incapacidade da parte autora, a 

qual somente restará comprovada após a realização da perícia judicial. Do 

exposto, ante a fragilidade das provas em fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALOLENES MARCELINO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOVINIO DA SILVA OAB - MT24508/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003570-44.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VALOLENES MARCELINO DE MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de conversão de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com tutela antecipada 

ajuizada por VALOLENES MARCELINO DE MORAES em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a converter o 

benefício de auxílio-doença que se encontra recebendo em aposentadoria 

por invalidez. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

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

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

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos autos, 

verifico que o autor encontra-se recebendo o beneficio de auxílio-doença 

(Num. 13961774), não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, 

uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003593-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO)

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003593-87.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SANDRA LUIZ DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SANDRA LUIZ 

DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 
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devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13970506, em que 

comprova recebimento do beneficio até 27/03/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003645-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MISSIVAN RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003645-83.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MISSIVAN RODRIGUES NASCIMENTO RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO 

INSS EM SORRISO - MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MISSIVAN RODRIGUES NASCIMENTO contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pela CTPS de Num. 

14014879. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003630-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003630-17.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 
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Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14002909, em que comprova recebimento do beneficio 

até 27/03/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003635-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003635-39.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IVANIA MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por IVANIA MENDES, 

em face do INSS, na qual requer seja concedido o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade rural. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte autora pertence à 

Comarca de Vera/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão 

processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 

de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 

permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 

justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação 

proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da sua 

competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE VERA/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA GOMES BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, via DJE, devendo se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MAZUREK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002532-31.2017.8.11.0040. AUTOR: 

DOMINGOS MAZUREK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por 

DOMINGOS MAZUREK contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que em razão dos problemas de saúde enfrentados, o mesmo 
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encontra-se incapacitado para realização de atividades laborativas, tendo 

o requerido cessado o beneficio na esfera administrativa. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial (Num. 7371051), foi indeferida a tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido. O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade da parte autora (Num. 

9094920), tendo a mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 

9579396). Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou 

acostado no Num. 12768195, sobre o qual manifestaram a parte autora e a 

parte requerida. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão 

de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por DOMINGOS MAZUREK contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do laudo pericial (Num. 12768195) é possível divisar que a parte 

autora não apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não 

havendo comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, 

conforme consta no laudo pericial, embora parte autora apresentar 

alterações degenerativas em coluna lombar, não apresenta 

comprometimento da mobilidade e/ou neurológico, estando apto as 

atividades laborativas atuais. Assim, não merece guarida a pretensão da 

parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Por fim, 

não tendo a perita médica atestado a necessidade de realização de novos 

exames complementares, indefiro o pedido formulado pela parte autora de 

nova perícia médica complementar. Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003389-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY ZORZIN BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003389-43.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GENY ZORZIN BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GENY ZORZIN 

BARBOSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13835645, em que 

comprova recebimento do beneficio até 05/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE CASSOL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003382-51.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SALETE CASSOL DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SALETE 

CASSOL DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13833218, em que 

comprova recebimento do beneficio até 26/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON RICARDO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003392-95.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROBERSON RICARDO MIRANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ROBERSON 

RICARDO MIRANDA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13838353, em que 

comprova recebimento do beneficio até 10/09/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 
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advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005177-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005177-29.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALDIR FERREIRA MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por VALDIR FERREIRA MENDES contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido 

ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, o mesmo encontra-se incapacitado para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 

10425451), foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do 

requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade da parte autora (Num. 11102778), tendo a mesma 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 11914352). Determinada a 

realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no Num. 13465969, 

sobre o qual manifestaram a parte autora e a parte requerida. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

VALDIR FERREIRA MENDES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 13465969) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, conforme 

consta no laudo pericial, embora a parte autora apresente condropatia do 

mecanismo extensor do joelho, referida patologia pode ser controlada com 

uso de medicação e reforço muscular do mecanismo extensor do joelho, 

que, se tratada, é capaz de gerar uma condição física plena. Assim, não 

merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos 

artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Por fim, sendo o perito médico 

especialista em ortopedia, indefiro o pedido de nova perícia formulado pela 

parte autora. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61373 Nr: 4666-92.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDC, LUCINEIDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97049 Nr: 9047-75.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97601 Nr: 77-52.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON DE SOUSA CASTRO

 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:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129583 Nr: 5111-37.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129590 Nr: 5118-29.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FAGUNDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011048-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PAULINI (EXEQUENTE)

DEONELCIO LODI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELITA MARIA BRANDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011048-23.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSELITA MARIA BRANDINI 

EXECUTADO: PAULO CESAR PAULINI, DEONELCIO LODI I - Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida no ID 7324780. II - Intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA TEREZA DE LIMA (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 SORRISO DECISÃO Processo: 

1000812-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SEVERINA TEREZA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MACEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010211-94.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ELIANE MACEDO ARAUJO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 8010644-98.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A I - 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 31 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, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95. SORRISO, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 8010644-98.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A I - 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 31 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, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95. SORRISO, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002777-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO HENRIQUE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JT DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1002777-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NILZO 

HENRIQUE DE LARA REQUERIDO: JT DA COSTA & CIA LTDA - ME Vistos 

etc. I - Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 31 de julho 

de 2018, às 14h20min. 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, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006282-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE SOARES PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1006282-41.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JESSE 

SOARES PADILHA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 31 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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. 

SORRISO, 15 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTELMO MORAIS PALMEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1002497-71.2017.8.11.0040. AUTOR: SANTELMO 

MORAIS PALMEIRA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 14 de agosto de 2018, às 13h20min. 

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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTELMO MORAIS PALMEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1002497-71.2017.8.11.0040. AUTOR: SANTELMO 

MORAIS PALMEIRA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 14 de agosto de 2018, às 13h20min. 

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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002332-87.2018.8.11.0040

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:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 
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para o dia 18 de JULHO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010525-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010898-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010898-08.2015.811.0040 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 

Diligência do Oficial de Justiça constante do ID nº 13894733, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 09 de julho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SGS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1001639-74.2016.8.11.0040 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, 09 de julho de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DA SILVA BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

LAMEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005330-62.2017.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por LAIANE DA 

SILVA BASÍLIO em face do BRASTEMP – WHIRLPOOL 

ELETRODOMÉSTICOS AM S.A., WMB COMÉRCIO ELETRONICO LTDA – 

WALMART e LAMEIRA & CIA LTDA, alegando que adquiriu Lavadora 

Brastemp Ative BWG11AR INOX 110V de 11kg no valor de R$1.840,90 (mil 

oitocentos e quarenta reais e noventa centavos), na data de 12-9-2016. 

Contudo, alega que a máquina apresentou defeitos sendo encaminhada 

para assistência técnica (3ª Reclamada) em 12-6-2017. Após o seu 

retorno e, passado mais um mês, a máquina veio a apresentar novamente 

defeito, sendo devolvida no dia 25-7-2017, onde foi trocado o alterador de 

freio do aparelho, conforme ordem de serviço anexo. Informa que, dois 

dias após a devolução do eletrodoméstico pela assistência técnica, no dia 

27-7-2017, o aparelho veio a apresentar novamente defeito, pois estava 

com vazamento de água. Encaminhada mais uma vez à assistência 

técnica (Terceira Reclamada) em 01-8-2017, a máquina lhe foi devolvida 

em 18-9-2017 sem a solução do problema inicialmente apontado. Diante do 

narrado, postulou a restituição dos valores pagos pelo produto, bem a 

reparação pelos danos morais suportados. A conciliação resultou 

infrutífera. Em contestação a reclamada WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO 

LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, suscita a 

ocorrência de decadência, a ausência de defeito no produto e, sim vício, o 

que ensejaria apenas a sua reparação e ausência de danos materiais e 

morais. A reclamada WHIRLPOOL S.A contestou a inicial, alegando 

ausência de interesse processual, pois o produto foi reparado dentro do 

prazo legal e ausência de dano moral. Ao final, pede a improcedência da 

ação. A reclamada LAMEIRA & CIA LTDA – ME, não apresentou 

contestação. Passo a decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. De início, passo a 

analisar as preliminares sustentadas pelas reclamadas. Quanto à revelia. 

A reclamada LAMEIRA & CIA LTDA – ME não apresentou contestação e a 

reclamada WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, não compareceu na 

audiência de conciliação. Deixo de aplicar os efeitos decorrentes da 

revelia – presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte reclamante – tendo em vista a pluralidade de reclamados, dos quais 

um – BRASTEMP – WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S.A. – 

apresentou defesa e compareceu aos atos designados no processo 

(CPC, art. 345, inciso I). Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC 

estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não 

duráveis são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam. Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por 

danos materiais e morais supostamente causados em razão da 

comercialização de produto fabricado por outra empresa, o qual 

apresentou vícios. Considerando a responsabilidade solidária estabelecida 

por lei, bem assim o fato da reclamada ter comercializado o produto, não 

há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Desse modo, a preliminar suscitada não merece prosperar. 

Quanto à ausência de interesse processual. Essa preliminar se confunde 

com o mérito e, com ele será apreciada. Quanto à decadência. Também 

não merece acolhida essa preliminar. Isso porque a parte reclamante 

adquiriu o produto novo, tratando-se nitidamente de vício oculto, o qual foi 

identificado pela reclamante dentro do prazo estabelecido pela legislação 

consumerista. Dessa forma, tratando-se de vício oculto o prazo 

decadência, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. É o 

que dispõe o art. 26, II e §3º do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos duráveis. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo 

decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.” Não 

havendo outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, passa-se diretamente à análise do mérito. Da aplicação das 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Vejo que há, 

na presente lide, uma relação de consumo, enquadrando-se as partes nos 

conceitos de consumidor e fornecedor, constantes nos artigos 2º e 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis, por conseguinte, os 

preceitos de tal diploma, o qual assegura que toda indenização derivada 

de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva, conforme os artigos 6º, VI e 14. Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova, desde logo cabe asseverar 
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que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação às reclamadas, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que as reclamadas 

produzam todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, 

sob as penas da lei. Quanto ao dano material. No que diz com o mérito, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 18 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis: “Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° 

Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo 

previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. § 

5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável 

perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado 

claramente seu produtor. § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os 

produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos 

deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em 

desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam.” [sem destaque no original] 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe às partes reclamadas comprovar a inexistência de 

defeito no produto adquirido pela parte reclamante e, se o defeito existiu, 

que tomaram todas as providências constantes no dispositivo acima 

transcrito. Nessa toada, tenho que as empresas reclamadas não lograram 

êxito em se desincumbir do ônus probatório, comprovando que 

promoveram o conserto do produto defeituoso, tampouco a devolução do 

valor correspondente. Verifica-se que o dano e o nexo de causalidade 

encontram-se devidamente comprovados, ora pela Nota Fiscal n. 

00.045.240 emitida em 12-9-2016 (Id. 10299829), em que consta a venda 

de uma máquina lavadora de roupa 11KG Brastemp Ative, no valor de R$ 

1.840,90 (mil oitocentos e quarenta reais e noventa centavos), ora pelos 

laudos da assistência técnica informando a troca de peça (Id. 10299834), 

sem prejuízo da confirmação de transbordamento (Id. 10299835) e barulho 

(Id. 10299836), documentos que evidenciam a persistência do vício 

informado pela parte reclamante mesmo após a realização de várias 

tentativas de conserto pela empresa reclamada que presta assistência 

técnica. Destarte, não restam dúvidas do dever das empresas reclamadas 

em devolver o valor pago pela parte reclamante pelo produto defeituoso, 

cumprindo, desse modo, a providência determinada pelo art. 18, §1º, 

inciso II, do CDC. Quanto aos danos morais. Conforme acima consignado, 

as condutas ilícitas das empresas reclamadas estão demonstradas, 

porquanto não providenciaram a solução do problema apresentado no 

produto adquirido pela parte reclamante – máquina lavadora de roupa de 

11KG Brastemp Ative –, inobstante as diversas reclamações e envio do 

produto para a assistência técnica, situação que ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento, configurando danos morais aptos a ensejarem a 

indenização respectiva. Nesse sentido, o TJMT tem se manifestado: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MEDIDA 

LIMINAR PARA SUSPENDER PARCELAS FUTURAS, RESTITUIÇÃO DE 

PARCELA PAGA C/C DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE – PRELIMINAR 

AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO – APARELHO CELULAR – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE QUE O DEFEITO FOI CAUSADO PELO CONSUMIDOR – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE, 

TODAVIA, DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO – HONORÁRIOS MANTIDOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘Conforme a teoria do risco do 

empreendimento, adotada pelo Código do Consumidor, aquele que se 

disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá 

suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do 

serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa.’ (AI 16789/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). Não evidenciado 

que o defeito foi causado pelo consumidor, aplica-se o artigo 18 da Lei n. 

8.078/90, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores e 

comerciantes de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos 

sofridos. O dano moral é cabível quando verificada a desconsideração 

com o consumidor, que não conseguiu solucionar a questão na via 

administrativa, sendo assim, submetido a transtornos que superam os 

meros dissabores do cotidiano. Para fixar o valor a ser pago leva-se em 

consideração as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial 

econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório, como no caso 

dos autos. Com o ressarcimento dos valores pagos deverá a consumidora 

devolver o aparelho celular com defeito, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Honorários mantidos.” (Ap 165375/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). [sem destaque no original] 

Quanto ao quantum devido a título de danos morais, cabe destacar que, 

como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a 

doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. Nesses termos, 

tenho por caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR, de forma 

solidária, as empresas reclamadas a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$1.840,90 (mil oitocentos e quarenta reais e noventa centavos), a título 

de indenização pelos danos materiais, valor a ser corrigido, tratando-se de 

ilícito contratual, pelo INPC desde a data do ajuizamento, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação 

até o efetivo pagamento; 2) CONDENAR, de forma solidária, as empresas 

reclamadas a pagar à parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 

e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 11 de 

junho de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003963-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIZIEL DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1003963-03.2017.811.0040 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 

Diligência do Oficial de Justiça constante do ID nº 13801192, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 09 de julho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001680-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA ZAHN DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO FANTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001680-07.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO FANTIN, CLEIDE MARIA ZAHN DA 

SILVA Trata-se de reclamação proposta por MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA – ME em face de EVANDRO FANTIN e CLAIDE MARIA ZAHN DA 

SILVA, em que relata a reclamante que é credora dos reclamados no valor 

de R$ 3.443,69(Três mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e 

nove centavos). Citadas as reclamadas, a mesma não apresentou 

contestação, bem como não compareceu à audiência de conciliação. No 

mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

9.099/95. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos 

do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova 

em audiência. A reclamada foi citada de forma eficaz conforme preceitua 

o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em 

participar ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à 

audiência de conciliação e apresentar contestação, diante do que declaro 

a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal 

comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pela nota promissória apresentada/ Ante o exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito 

de condenar o reclamado EVANDRO FANTIN a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 3.443,69(Três mil quatrocentos e quarenta e três reais e 

sessenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

do vencimento, e acrescido de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. . 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000671-44.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[BANCÁRIOS]. REQUERENTE: JOSIANE DA SILVA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E 

GARANTIAS S/A Trata-se de reclamação proposta por SELMA 

HRENHEVITCZ DA SILVA em face de DISMOBRÁS – IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. - 

CITY LAR e LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A., em que pretende a condenação 

das empresas reclamadas: a) na restituição do valor de R$1.066,02 (mil e 

sessenta e seis reais e dois centavos); e b) no pagamento do valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. A 

parte reclamante sustenta que em 06-11-2013 efetuou a compra de uma 

lavadora de roupas marca Electrolux, modelo LT 12F 110v na loja da 

primeira empresa reclamada, tendo pago por ela o valor de R$1.066,02 (mil 

e sessenta e seis reais e dois centavos), conforme Nota Fiscal nº. 

000.649.466. Argumenta que realizou a contratação da garantia estendida 

disponibilizada pela segunda empresa reclamada. Aduz que o produto 

adquirido apresentou defeito no mês de setembro/2015 e ao procurar a 

primeira empresa reclamada, foi orientada a levar o produto à assistência 

técnica para conserto, assim tendo agido na data de 21-10-2015, 

conforme a Ordem de Serviço n. 16844. No entanto, decorridos 08 (oito) 

meses, a assistência técnica não promoveu o conserto da referida 

máquina. Por fim, afirma que formalizou reclamação perante o PROCON 

local em 28-10-2015, sendo que a segunda empresa reclamada se 

comprometeu a restituir o valor de R$1.353,00 (mil trezentos e cinquenta e 

três reais) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, o que não ocorreu. 

Contestação da primeira empresa reclamada consta no Id. 4933613. 

Preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva, bem assim a 

incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização 

de perícia no produto que apresentou defeito. No mérito, argumenta que 

não estão reunidos os pressupostos configuradores da responsabilidade 

civil, inexistindo conduta ilícita a ensejar do dever de indenizar. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Contestação da segunda empresa reclamada consta no Id. 4919724. Em 

síntese, argumenta que a devolução do valor despendido para a compra 

da máquina descrita na inicial somente não ocorreu em razão da 

“inconsistência de dados” fornecidos pela própria parte reclamante, 

inexistindo ilícito a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 4944410). É o relatório. Verifica-se que a 

lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 335, inciso I, do 

CPC-2015, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Quanto à ilegitimidade passiva da primeira empresa reclamada. 

A primeira empresa reclamada sustenta sua ilegitimidade, argumentado 

que a responsabilidade por defeito do produto deve ser atribuída ao seu 

fabricante. Pois bem. No caso, afigura-se legítima a presença da empresa 

reclamada no polo passivo da presente demanda, pois atuou na qualidade 

de fornecedora (CDC, art. 3º) ao comercializar com a parte reclamante a 

lavadora de roupas marca Electrolux, modelo LT 12F 110v, adquirida em 

06-11-2013 no valor de R$1.066,02 (mil e sessenta e seis reais e dois 

centavos), conforme Nota Fiscal nº. 000.649.466 (Id. 1489807). Ademais, 

preleciona o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do 
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Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo”. Posto isso, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

primeira empresa reclamada deve ser afastada. Quanto à incompetência 

do Juizado Especial. A primeira empresa reclamada sustenta a 

incompetência deste juizado especial em razão da necessidade de se 

realizar perícia no produto com a finalidade de constar a existência do 

vício alegado. Diferentemente do sustentado, não vislumbro a 

indispensabilidade da perícia para a constatação do vício no produto 

descrito na inicial, notadamente porque tal produto foi entregue à 

assistência técnica em 21-10-2015 (Id. 1489810) e, decorridos mais 08 

(oito) meses até a distribuição da presente reclamação – 28-6-2016 –, não 

foi devolvido à parte reclamante, situação que, por si só, indica a 

existência de vício. Inexistindo demais preliminares, passo a análise do 

mérito. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação às empresas reclamadas, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão do ônus da prova a fim de que 

seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que as empresas 

reclamadas produzam todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano material. No que diz com o 

mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 18 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis: “Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° 

Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo 

previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. § 

5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável 

perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado 

claramente seu produtor. § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os 

produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos 

deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em 

desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam.” [sem destaque no original] 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe às partes reclamadas comprovar a inexistência de 

defeito no produto adquirido pela parte reclamante e, se o defeito existiu, 

que tomou todas as providências constantes no dispositivo acima 

transcrito. Nessa toada, tenho que as empresas reclamadas não lograram 

êxito em se desincumbir do ônus probatório, comprovando que 

promoveram o conserto do produto defeituoso, tampouco a devolução do 

valor correspondente. Por outro lado, a parte reclamante demonstrou o 

dano e o nexo de causalidade, evidenciados ora pela Nota Fiscal n. 

000.649.466 emitida em 06-11-2013 (Id. 1489807), em que consta a parte 

reclamante como compradora de uma lavadora de roupas marca 

Electrolux, modelo LT 12F 110v na loja da primeira empresa reclamada, 

tendo pago por ela o valor de R$1.066,02 (mil e sessenta e seis reais e 

dois centavos), ora pela Ordem de Serviço n. 16844 (Id. 1489810), 

demonstrando que a mesma máquina apresentou problemas ainda dentro 

do período da garantia estendida ofertada pela segunda empresa 

reclamada. Ademais, conquanto tenha afirmado que realizou diversas 

tentativas para contatar a parte reclamante visando à concretização do 

depósito referente à restituição do valor despendido pela parte reclamante 

para a compra do produto descrito na inicial, a segunda empresa 

reclamada não juntou aos autos quaisquer documentos que sinalizasse 

tais tentativas, demonstrando absoluto descompromisso. Destarte, não 

restam dúvidas do dever das empresas reclamadas em devolver o valor 

pago pela parte reclamante pelo produto defeituoso, cumprindo, desse 

modo, a providência determinada pelo art. 18, §1º, inciso II, do CDC. 

Quanto ao dano moral. No caso, não vislumbro a ocorrência de dano moral 

a ensejar a reparação pretendida pela parte reclamante. Sabe-se que o 

dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos 

transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o simples inadimplemento 

contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não são ocorrências 

suficientes para a caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, 

a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Em 

que pese o produto adquirido pela parte reclamante tenha apresentado 

defeito e/ou vício, isso, por si só, configura mero descumprimento 

contratual e não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. O dano ou lesão 

à personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam 

com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa 

a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos. A jurisprudência aponta nesse sentido. 

Confira-se: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VICIO DE PRODUTO. 

AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO SOLUCIONADO. RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO, QUE SE MOSTRA DEVIDA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível n. 

71005180757. Segunda Turma Recursal Cível. Relator Dr. ROBERTO 

CARVALHO FRAGA. Julgado em 29/07/2015). Pelo exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR, de forma solidária, as empresas reclamadas a pagar à parte 

reclamante, o valor de R$1.066,02 (mil sessenta e seis reais e dois 

centavos), a título de indenização pelos danos materiais, valor a ser 

corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a data do 

ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao 

mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento; e 2) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 08 de março de 

2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 
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recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-91.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010509-91.2013.8.11.0040 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 Executada da petição 

aportada nos autos no ID. Nº 12096033, Devendo cumprir a sentença 

conforme determinado no ID. 11386162. Sorriso/MT, 09 de julho de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON SANTOS SANTANA (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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 10:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 17:50 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: 1002568-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002568-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, 

ITAU UNIBANCO S/A I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a 

constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, 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. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 18:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOPES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000320-71.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 09 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12381208, intimando-a de que foi designado o 

dia 08 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 18:00 horas para realização da audiência 

de conciliação.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139937 Nr: 10463-67.2011.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275278 Nr: 5202-77.2018.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por PORTOSEG S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de EDENILSON RODRIGUES 

DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 29).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282736 Nr: 11258-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAQUE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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), 

no vertente caso, a importância de R$ 14.062,90.

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, 

indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo 

devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o 

montante de R$ 14.062,90, como indicado à fl. 04-verso (item “5”), com o 

recolhimento da diferença das custas e da taxa judiciária, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com a correção do valor da causa, PROMOVA-SE, igualmente, a 

retificação da distribuição e autuação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257188 Nr: 22451-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS COUTO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 51/51-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva. OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas. CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC. P.I.C. 

Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 
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anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 233581 Nr: 22332-51.2016.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIMELLI ASCARI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 72 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$ 36,74 (Trinta e Seis Reais 

e Setenta e Quatro 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.: 237399 Nr: 4458-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI, JANETY ODELI 

SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca da citação e apresentação de resposta pelo 

demandado.

 Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6610 Nr: 72-54.1991.811.0055

 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: LINCOLN CORREA CURADO, SANDRA COUTINHO 

CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF, JOÃO GARCIA GARCIA, JOSEFA HERNANDEZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MILTON RIBEIRO - 

OAB:SP-48.562

 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.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, EMENDE a inicial 

no sentido de (a) recolher as custas de distribuição e contadoria devidas 

(fl. 13-verso), (b) indicar o endereço eletrônico das partes e (c) indicar a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação, na forma do artigo 319, incisos II e VII, do CPC vigente, 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.: 226197 Nr: 15172-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVIRGES GENI SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 (...) Veja-se que a parte contrapõe-se aos fundamentos da sentença com 

outros argumentos, sendo certo que, em tal situação, o que se mostra é a 

irresignação quanto ao resultado obtido com o julgamento do feito, e não 

matéria a ser tratada no bojo do citado recurso. Em suma, certa ou não a 

compreensão fática/jurídica lançada na sentença, como não se vê 

qualquer vício dentre aqueles elencados no art. 1.022 do CPC, o recurso 

aviado não é próprio para o fim pretendido. Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a 

pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139485 Nr: 9969-08.2011.811.0055

 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: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITO ANTONIO DE SOUZA, HELITON 

BATISTA DE OLIVEIRA GONÇALVES, FERNANDA CATARINA LUCENTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143130 Nr: 2625-39.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO LEITE DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos.

JACINTO LEITE DA SILVA ingressou com a presente demanda em face de 

BANCO PANAMERICANO S/A, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

261/262).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 261/262, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 261/262, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

No mais, DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários como acordado.

Como este Juízo não determinou qualquer restrição condizente ao crédito 

nestes autos, caberá às próprias partes interessadas a baixa de eventual 

restrição. Posto isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

No mais, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informarem sobre o destino dos depósitos judiciais.

Caso apenas uma parte requeira o levantamento, INTIME-SE a parte 

contrária para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

levantamento, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita sobre o destino dos valores 

depositados, EXPEÇA-SE alvará como requerido, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal (fl. 262), uma vez 

expedido o alvará para levantamento dos depósitos judiciais, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 153103 Nr: 1774-63.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDO CARINHANHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, SOCIEDADE 

MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 245/247 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados dos requeridos para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153714 Nr: 2376-54.2013.811.0055

 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: OZIRIO P. DA SILVA-ME, OZIRIO PEREIRA DA SILVA, 

GRENILDA DE OLIVEIRA GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRENILDA DE OLIVEIRA GINDRI, OZIRIO 

PEREIRA DA SILVA, OZIRIO P. DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

MITSY CARLA BATISTA MELLO - OAB:OAB/MT 16.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 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.: 283471 Nr: 11855-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR 

a exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte 

demandante HILDO ALVES CAETANO dos órgãos restritivos de créditos 

referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00. 

Independentemente de ser obrigação da parte demandada a exclusão, 

OFICIEM-SE aos respectivos órgãos de restrição ao crédito para que 

efetuem a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus 

cadastros no que tange ao débito em comento, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 16 de agosto de 2018, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro. Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC. CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Por 

oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte demandante, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223854 Nr: 13221-43.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RENOVE-SE a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, haja se tratar de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

No ponto, deverá a Secretaria de Vara empreender diligências, inclusive, 

via telefone, no intuito de obter resposta dos ofícios encaminhados.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224284 Nr: 13594-74.2016.811.0055

 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: ILMAR FERNANDES DE CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RENOVE-SE a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, haja se tratar de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

No ponto, deverá a Secretaria de Vara empreender diligências, inclusive, 

via telefone, no intuito de obter resposta dos ofícios encaminhados.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238856 Nr: 6276-06.2017.811.0055

 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: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OKAY ALINE D. RODRIGUES 08706504941 

COMPRE COM SEGURANÇA SC, OFERTAS OKAY COMERCIO VAREJISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 69/72, conforme se vê na certidão de fl. 65, 

fora diligenciado apenas em um dos endereços informados na exordial e 

constantes na carta precatória de fl. 59.

Logo, PROMOVA-SE a citação de OKAY ALINE D. RODRIGUES 

08706504941 COMPRE COM SEGURANÇA SC e OFERTAS OKAY 

COMERCIO VAREJISTA no endereço que ainda não fora diligenciado, qual 

seja: Rua Iterere, s/n, Bairro: Nega Chica, Major Gercino/SC, CEP 

88.260-000.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239253 Nr: 6785-34.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, LUCIANA FRANÇA 

SIMONETI, ELEONOR OGLIARI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, HUMBERTO 

SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT 

- OAB:18293/MT

 Posto isso, ACOLHO a pretensão requerida pela parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pleito formulado na exordial, razão pela qual, 

reconhecendo a nulidade do ato simulado, porém, com a persistência do 

que se dissimulou, ou seja: que Felix Umberto Simoneti e Edevirges Geni 

Simoneti seriam os alienantes, conforme o artigo 167 do CC, DECLARO a 

ineficácia relativa da alienação do imóvel litigioso frente à parte autora, 

confirmando, por decorrência lógica, a liminar deferida às fls. 

140/149-verso.CONDENO os demandados, solidariamente, ao pagamento 

das despesas, custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C.A própria conclusão da sentença depõe contra o pedido para 

considerar a parte autora como litigante ímprobo, de modo que INDEFIRO o 

pedido para aplicação de qualquer penalidade por litigância de má-fé.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243486 Nr: 11588-60.2017.811.0055

 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: DIEGO ROCHA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FERNANDES RIBEIRO, ALAN 

ZABOT ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23.195, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 (...) Em suma, não se depara com a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, RECEBO os presentes 

embargos declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles 

deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168675 Nr: 9353-28.2014.811.0055

 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 ERVINO VOLLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTAMONI CIA 

LTDA-ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, ALLIANS SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:MT 12.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, LUIZ FERNANDO GUARESCHI - OAB:OAB/PR 26.648, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 880/883, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre o depósito de fl. 882, bem como apresentar conta bancária para a 

transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, tal qual o disposto 

no Provimento n. 68/2018 da CNJ.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria como requerido.

Com o recolhimento das custas judiciais e em não houver irresignação 

acerca dos valores depositados, com o levantamento da quantia, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202493 Nr: 16743-15.2015.811.0055

 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: THAIS MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR SANCHES LOPES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 (...) Por fim, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na 

decisão embargada, como não se depara com quaisquer dos vícios a que 

se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim 

pretendido, tampouco para fins de prequestionamento. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE 

DE APRECIAÇÃO. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. 

Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão 

embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a 
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rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo 

em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a 

discussão de questões decididas. Prequestionamento. Torna-se inviável a 

apreciação dos embargos de declaração opostos com fins de 

prequestionamento, quando o embargante não indica nem justifica como a 

decisão negou vigência ou afrontou as referidas normas prequestionadas 

para julgamento da presente demanda, e tal ônus lhe competia, ex vi, dos 

arts. 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal. 

REJEITARAMOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME”. (Embargos de 

Declaração Nº 70077802312, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 28/06/2018) (negrito 

nosso) Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203411 Nr: 17432-59.2015.811.0055

 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: WILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 96/97, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre 

o depósito de fl. 97, bem como apresentar conta bancária para a 

transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, tal qual o disposto 

no Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Após, se não houver irresignação aos valores depositados, e com o 

levantamento da quantia, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

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.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 24 de julho de 2018, às 14h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272218 Nr: 2818-44.2018.811.0055

 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: ANA PAULA MARQUES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SILVA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 89, DESIGNO nova audiência de conciliação 

para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta 

previamente formulada pelo próprio Centro.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273677 Nr: 4015-34.2018.811.0055

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE 

CASTRO MOTTA, ALDAIR LUIZ TEROL, MARILENE TEROL, ALEXSANDRO 

LUIZ TEROL, ALDECIR JOSE TEROL, CLAUDETE TEROL, LUIZ HENRIQUE 

TEROL, FERNANDO GUILHERME TEROL, MARCOS VINICIUS TEROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA, THIAGO 

LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme a decisão judicial de fls. 399/401, o valor da causa deve ser 

corrigido para que se adeque à pretensão esposada na exordial, qual 

seja: o recebimento dos valores de R$ 1.659.838,68 (item “10” de fl. 230), 

R$ 1.150.581,18 (item “19” de fl. 231) e R$ 169.926,72 (item “19” de fl. 

231). Logo, a soma desse montante é que deve corresponder ao valor da 

causa, ou seja: R$ 2.980.346,58.

Veja-se que, ao compulsar detidamente os autos, nota-se que a parte 

autora, na exordial, fixou o valor da causa em R$ 2.940.000,00.

Posto isso, INTIME-SE, derradeiramente, a parte autora para, no prazo de 

15 dias, EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, com o 

recolhimento das custas e taxa complementares, se houver, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção anômala.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270818 Nr: 1846-74.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 (...) Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, razão por que nomeio médico 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753, Estrada da Guarita, 

Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de Setembro, Várzea 

Grande-MT, CEP 78.110-903, tel. (65) 9601-1639, FIXANDO os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após, INTIMEM-SE as partes, a 

partir do que começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem como para a parte 

demandada depositar os honorários periciais. Afinal, a parte demandada 

requereu expressamente tal espécie de prova (fl. 40). Uma vez 

depositados, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para 

o início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e 

as questões fáticas/jurídicas (para serem respondidas como quesitos do 

Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às partes. Após a apresentação do 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por outro lado, DEFIRO a expedição de ofício à Secretaria de Saúde 

Municipal, conforme requerido à fl. 44. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260509 Nr: 25221-41.2017.811.0055

 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: Bianca da Silva Martins

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

O laudo pericial de fls. 64/65, não obstante consignar que não haveria 

invalidez, graduou a invalidez em 10%. Ocorre que, intuitivamente, só há 

que falar em graduação se verificada a invalidez. Dessa feita, o laudo se 

apresenta contraditório.

Posto isso, INTIME-SE o médico perito para, no prazo de 15 dias, proceder 

à complementação do laudo pericial, notadamente quanto à existência, ou 

não, de invalidez permanente total ou parcial e, em caso afirmativo, qual 

seria o grau de repercussão da lesão. Ou seja: é preciso saber, com 

exatidão, se existe a invalidez para após fixar o grau da sua extensão.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à complementação do laudo pericial ou pugnar o que de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250113 Nr: 16648-14.2017.811.0055

 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: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa 

por força do art. 98, § 3º, do CPC. Por fim, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC. EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 111-verso em favor 

do médico perito. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 20660-71.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VASCO CHAVIER MARTINS, CATARINA GOMES 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO, ESPOLIO 

DE ADELINA MARQUES DA SILVA, ADILELLIS DE CARVALHO, 

HERNIVALDA MARIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ADELIR DE CARVALJO, 

LOURDES FRANCISCA DE CARVALHO, ADELAYR DE CARVALHO, 

WILLIAN CARVALHO, WILDES NEFTES CARVALHO, ELIANE CARVALHO 

DA SILVA, ROSANA ALT CARVALHO, MARYNELI OLIVEIRA, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA, ELEONIR ILSE DE CARVALHO, ALBA DE 

CARVALHO MARTINS, ALMIRCE DE CARVALHO GALVAO, ALTAXERXES 

CARVALHO, JOSÉ TEODORO MARTINS BLASQUES, RUBENS ONOFRE 

GALVÃO, REGINA LOURDES DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:582, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA 

MARQUES CARDOSO - OAB:7163-MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 11.989, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - OAB:23024/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca da petição 

de fls. 113/116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 5010-33.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Vistos.

Sem delongas, em 13 de janeiro de 2015, conforme ato judicial de fls. 

431/431-verso, o perito fora nomeado. A parte autora, à fl. 454, promoveu 

o depósito do valor da perícia diretamente na conta do “expert”.

Ocorre que, até o vertente momento, a perícia não fora finalizada e, 

devidamente intimado, o “expert” deu de ombros à notificação do Juízo 

para a entrega do laudo definitivo (fl. 506).

Dentro desse quadro, INTIME-SE o perito, pessoalmente, para, no prazo de 

15 dias, entregar o laudo definitivo ou devolver o valor que recebeu para 

desenvolver tal mister, sob pena de adoção das medidas legais em razão 

da recalcitrância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282590 Nr: 11170-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

procuração “ad judicia” outorgada pela parte autora ao digno advogado 

Frederico Dunice Pereira Brito, na forma do artigo 287 do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281410 Nr: 10147-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUEDIR DA SILVA RIBAS, EDERLY CATARINA 

CACERES RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 
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sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226952 Nr: 15808-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A petição de fls. 76/76-verso informa que o acordo homologado à 

fl. 71 fora descumprido pela parte demandada. Posto isso, na forma dos 

artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte demandada, pessoalmente, 

para, no prazo de 15 dias, comprovar o adimplemento do acordo, nos 

termos em que fora avençado. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre o que fora apresentado pela parte 

demandada, oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito. Caso a parte demandada se mantenha inerte, 

na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282175 Nr: 10776-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MONTEIRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283143 Nr: 11635-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELVICLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - 

ME, ANGELO MARCIO PRADO BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu domicílio 

e residência, bem como o estado civil ou a existência de união estável e a 

profissão do executado ANGELO MARCIO PRADO BRUNO, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279867 Nr: 8908-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKELINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, devidamente emendada, RECEBO a inicial.

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.

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.: 10875 Nr: 1282-28.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, 

Antonio Geraldo Wrobel, LEONICE RODRIGUES, RENATO DA SILVA 

MOULIN JUNIOR, PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 141 de 478



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A. ingressou com a presente demanda em face de 

ESPÓIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, ANTONIO GERALDO WROBEL, 

LEONICE RODRIGUES, PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA e RENATO DA 

SILVA MOULIN JUNIOR, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 278/279).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 278/279, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 278/279, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

OFICIE-SE ao CRI de Tangará da Serra/MT para, no prazo de 15 dias, 

providenciar a baixa das penhora indicada às fls. 32/38 e de fls. 39/40, 

comprovando nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1027-26.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de intimação por edital (fl. 269/269-verso), 

compulsando os autos, verifica-se que a executada fora devidamente 

intimada, conforme carta de intimação expedida à fl. 236 e aviso de 

recebimento recebido em mãos próprias de fl. 238.

 Dessa feita, INDEFIRO o pedido correlato.

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5941 Nr: 106-24.1994.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MORENO, ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 341, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para, no prazo de quinze dias, 

manifestar acerca do cálculo apresentado pelo exequente às fls. 343/345, 

bem como o que por ela requerido, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218124 Nr: 8432-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL GUTIERREZ GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Vistos.

JOÃO MIGUEL GUTIERREZ GRAMULHA ingressou com a vertente 

demanda em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento da quantia 

executada (fls. 168-verso/169).

 O alvará fora expedido à fl. 176.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

Custas e honorários conforme sentença/acórdão prolatado nos autos.

 Após, caso já tenham sido processados, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 4030-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI - OAB:242085/SP, Aparecido Martins Patussi - 

OAB:9198-A/MS, CRISTINA DREYER - OAB:9 520-MT, MILENA TIEMI 

IWASHITA SALGUEIRO - OAB:13.288-B

 Vistos.

Sem delongas, em 22 de janeiro de 2016, conforme ato judicial de fls. 

393/393-verso, o perito fora nomeado.

 Ocorre que, até o vertente momento, a perícia não fora realizada e, 

devidamente intimado, o “expert” deu de ombros à notificação do Juízo 

para o início dos trabalhos (fl. 416).

Dentro desse quadro, DESTITUO o “expert” nomeado às fls. 

393/393-verso.

 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. 393/393-verso, bem como, se aceitar, apresentar 

proposta de honorários.

 Após, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de fls. 

393/393-verso.

INTIME-SE o perito destituído dos termos desta decisão.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183120 Nr: 1148-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercílio Corrêia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - NNEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:13160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR 

- OAB:227.279/SP

 Vistos.

 Considerando que a localização do executado, mesmo já citado, pode 

contribuir positivamente para o desenrolar da execução, colheu-se 

informação nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sendo certo 

que é de incumbência da própria parte manter atualizado o respectivo 
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cadastro, principalmente na Receita Federal.

Dessa feita, PROMOVA-SE a intimação pessoal e demais atos 

executórios, nos termos da decisão de fl. 215, da empresa executada, 

nos seguintes endereços: (a) Av. do Contorno, 6594 1601, Lourdes, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30110044; (b) Rua Desembargador Jorge Fontana, 80 

903, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30320670.

Sendo infrutíferas as diligências acima determinadas, INTIME-SE por edital.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128713 Nr: 7603-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA KONOSKI, VALDIR CLARO DA SILVA, 

CECILIA KONOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 218 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.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF 

- OAB:10453/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 289, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, acerca da petição de fls. 290/291, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 69-26.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 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: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Diante do pleito de fls. 531/532, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do 

CPC, INTIMEM-SE as partes, bem como o credor da penhora realizada no 

rosto dos autos para, no prazo de 15 dias, manifestarem.

Após, CONCLUSOS.

AGUARDE-SE até ulterior deliberação deste Juízo para o cumprimento da 

determinação de vinculação dos valores depositados nestes autos para 

os Autos n. 106-24.1994.811.0055 - Código: 5941 (fl. 530-verso).

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163546 Nr: 706-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETT BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 141/147, mormente no que se refere à decisão prolatada pelo Superior 

Tribunal de Justiça nos Autos do AgRg no Recurso Especial n. 

1.567.663-MT (2015/0272422-1) de fls. 146-verso/147.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196787 Nr: 12263-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, 

THALYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 (...) Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e, no 

mérito, ACOLHO EM PARTE a pretensão neles deduzida, razão por que 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte para, 

suprindo a omissão existente, retificar a decisão de fls. 166/167-verso 

nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, considerando que a embargante promoveu o pagamento das 

custas judiciais nos autos n. 15172-72.2016.811.0055 – código 226167, 

em apenso, o que demonstra que possui condições financeiras de arcar, 

também, com as despesas do vertente feito”. Aliás, por isonomia, se nos 

aludidos autos a parte embargante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, 

aqui deve seguir a mesma sorte. No mais, persiste a decisão tal como 

lançada. Finalmente, quanto à impugnação aos cálculos vista às fls. 

187/189, ou o tema já fora abordado nos Embargos à Execução n. 

15172-72.2016.811.0055 (Código: 226197), ou não são próprios para ser 

discutido em simples impugnação de cálculo. Afinal, pelo que se vê na 

manifestação de fls. 187/189, a parte executada pretende discutir a 

aplicação de cláusulas contratuais, o que somente seria possível no bojo 

dos embargos. Posto isso, INDEFIRO a impugnação aos cálculos (fls. 

187/189). INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217846 Nr: 8248-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR ROBERTO DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do conteúdo das certidões de fls. 177 e 181, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218240 Nr: 8517-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE RODRIGUES BRASIL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 143 de 478



 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 62/63, a verdade é que tal pleito já fora alvo 

da decisão de fls. 45/45-verso. No mais, é possível verificar que a aludida 

decisão não fora atacada por recurso. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em 

questão.

RENOVE-SE a expedição do ofício de fl. 58, haja vista que, como já 

consignado às fls. 45/45-verso, se trata de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218283 Nr: 8548-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RENOVE-SE a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, haja se tratar de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

No ponto, deverá a Secretaria de Vara empreender diligências, inclusive, 

via telefone, no intuito de obter resposta dos ofícios encaminhados.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209537 Nr: 1674-06.2016.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA COLTRO CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 42, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Escoado o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209540 Nr: 1680-13.2016.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE OLIVEIRA SARMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 53, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Escoado o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211005 Nr: 2880-55.2016.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 49/50, a verdade é que tal pleito já fora alvo 

da decisão de fls. 32/32-verso. No mais, é possível verificar que a aludida 

decisão não fora atacada por recurso. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em 

questão.

RENOVE-SE a expedição do ofício de fl. 45, haja vista que, como já 

consignado às fls. 32/32-verso, se trata de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261247 Nr: 25797-34.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 192, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual o julgamento antecipado da lide, com a 

declaração de liquidez do título.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 190, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 186.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259578 Nr: 24512-06.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 48, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual o julgamento antecipado da lide, com a 

declaração de liquidez do título.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 42, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 44.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260355 Nr: 25093-21.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 29, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Escoado o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258339 Nr: 23516-08.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselma de Moura Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 44/45, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 42, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 40.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257244 Nr: 22489-87.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 35, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual o julgamento antecipado da lide, diante dos 

documentos juntados às fls. 14/17.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 26, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 28.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257298 Nr: 22527-02.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 45/46, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 41, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 42.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257566 Nr: 22847-52.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MURADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 44/45, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 42, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 
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liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 40.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 12446-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IRINEU MOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, mormente 

para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que não consta 

requerimento expresso na petição de fl. 76. No mais, a execução é 

promovida no interesse do credor, de modo que cabe a este indicar os 

bens que pretende ver penhorado ou, ainda, as diligências necessárias 

para tanto.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10688 Nr: 1097-87.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, MAURO RICARDO EIDT, 

MILTON DORNELLES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos.

Sem delongas, os honorários contratuais não se incluem no conceito de 

despesa processual, inclusive, sequer é possível a condenação da parte 

“ex adversa” ao pagamento desses honorários, como faz ver o seguinte 

julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. AÇÃO DE 

COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE ASSISTENTE TÉCNICO. 

ATUAÇÃO EM OUTRA DEMANDA. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O VENCIDO PARA PLEITEAR 

RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO QUE 

ATUOU NO LITÍGIO ANTERIOR. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 

OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS 

HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

AUTÔNOMA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO 

NA SÚMULA 453/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de se cobrar, em ação autônoma, 

honorários advocatícios contratuais e honorários de assistente técnico 

relativos à atuação em demanda anterior.

 2. Descabimento da condenação do vencido ao ressarcimento dos 

honorários contratuais do advogado que atuou no processo em favor da 

parte vencedora. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Distinção entre honorários contratuais e de sucumbência.

4. "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada 

em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria" 

(Súmula 453/STJ). 5. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 

453/STJ à hipótese de sentença omissa quanto à condenação ao 

ressarcimento de honorários do assistente técnico. 6. Tratamento diverso 

da matéria pelo CPC/2015.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp 1566168/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/04/2017, DJe 05/05/2017) (negrito nosso)

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 363/365.

CUMPRA-SE a sentença de fls. 361/362.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246814 Nr: 14301-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 39/40, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 35, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 44.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249557 Nr: 16294-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINDO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 51/52, a verdade é que tal pleito já fora alvo 

da decisão de fls. 37/37-verso. No mais, é possível verificar que a aludida 

decisão não fora atacada por recurso. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em 

questão.

RENOVE-SE a expedição do ofício de fl. 38, haja vista que, como já 

consignado às fls. 37/37-verso, se trata de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249559 Nr: 16298-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 50/51, a verdade é que tal pleito já fora alvo 

da decisão de fls. 37/37-verso. No mais, é possível verificar que a aludida 

decisão não fora atacada por recurso. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em 

questão.

RENOVE-SE a expedição do ofício de fl. 38, haja vista que, como já 
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consignado às fls. 37/37-verso, se trata de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243248 Nr: 11344-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIMARCOS BERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 57/58, a verdade é que tal pleito já fora alvo 

da decisão de fls. 39/39-verso. No mais, é possível verificar que a aludida 

decisão não fora atacada por recurso. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em 

questão.

RENOVE-SE a expedição do ofício de fl. 53, haja vista que, como já 

consignado às fls. 39/39-verso, se trata de diligência imprescindível para o 

convencimento do Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257906 Nr: 23112-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 44/44-verso, seja expedido o 

alvará de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso 

do prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 40, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 41.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257919 Nr: 23134-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA JOSÉ DA SILVA DUARTE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 43/44, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 41, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 38.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257920 Nr: 23136-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DUARTE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 55/56, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 51, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 52.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258250 Nr: 23399-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PASSOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 44/45, seja expedido o alvará 
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de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 42, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 40.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258255 Nr: 23405-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJEIME KELI MASIERO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 46/47, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 44, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 42.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255053 Nr: 20711-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 50, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual o julgamento antecipado da lide, com a 

declaração de liquidez do título.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 44, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 46.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256705 Nr: 22023-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIR PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, DESENTRANHEM-SE os documentos de fls. 39/40, uma vez que 

não guardam relação com a vertente demanda, promovendo, se for o 

caso, a sua juntada no respectivo feito.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se, devidamente citada (fl. 

36-verso), a parte demandada apresentou resposta.

Após, diante da certidão de fl. 44, tal qual do que fora certificado nos 

termos do parágrafo anterior, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256864 Nr: 22131-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCY FERREIRA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 44/44-verso, seja expedido o 

alvará de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso 

do prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 40, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 41.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256865 Nr: 22133-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 60/60-verso, seja expedido o 

alvará de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso 

do prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 56, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 57.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222956 Nr: 12416-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SOARES DA SILVA - 

OAB:17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 50/58 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174458 Nr: 16339-95.2014.811.0055

 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: GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140194 Nr: 10740-83.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DIORIO CATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CREDER LEITE 

LOPES - OAB:9219

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111916 Nr: 2114-46.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR JOSÉ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JULIERME ROMERO - OAB:6.240, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132087 Nr: 1901-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIZINHO DE JESUS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MIGUEL - 

OAB:53828/PR, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:OAB/MT 

11.880-A, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

requerida/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando 

que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271951 Nr: 2641-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do 

pedido de extinção do presente incidente de fls. 168/170-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158629 Nr: 7225-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FABIANO RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE F. R. SANTOS - 

OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264344 Nr: 27941-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRM, GERALDA ANTONIA DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT, KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:OAB/MT 

16.898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, Renata M. de A. 

V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso, tombados sob o código nº 240177, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providência necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61896 Nr: 3425-43.2007.811.0055

 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: MARIA NEIDE BATISTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELY RUELES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 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 ano de 2007, 

tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

motivo pelo qual se mostra imprescindível que a inventariante promova as 

diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da ação em 

apreço.

Posto isso, intime-se a inventariante, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 163, 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.: 102663 Nr: 1529-28.2008.811.0055

 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: GILDETE VIANA SANTOS, DELZETE VIANA SANTOS, 

CLEONICE VIANA BATISTA, PEDRO RIBEIRO QUEIROZ, CLEUZA VIANA 

SANTOS, TEREZINHA VIANA, JOSIMAR VIANA BATISTA, EDIMAR VIANA 

BATISTA, GILMAR VIANA BATISTA, JUCELENE VIANA BATISTA, 

OTACILIO VIANA SANTOS, MARIA APARECIDA VIANA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AURIZA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - OAB:23326/O, 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 OAB/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:11692/MT

 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 ano de 2008, 

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. 141, 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.: 174064 Nr: 15887-85.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOAO RODRIGUES PEREIRA, PAULO SERGIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO PEREIRA, ESPOLIO DE 

ANA ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 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 ano de 2014, 

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 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 44, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo, sem manifestação das partes, abro vista dos autos ao 

Ministério Público.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121814 Nr: 880-92.2010.811.0055

 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: ALDS, RDS, JSDS, ALDS, ALDS, MADS, RLDS(, BJLDS, 

IGLDS, DMLDS, RMLDS, TCLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLDS, EDMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT, WESLEY LOPES 

TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique a Sra Gestora Judiciária quanto ao cumprimento da Carta 

Precatória expedida às fls. 189.

2. Após, devidamente cumprida, intime-se o inventariante para juntar aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos conforme determinado 

às fls. 162, itens III e IV, considerando que o documento juntado às fls. 

176/177 não tem o condão de comprovar a autenticidade das informações, 

tornando imprescindível a juntada da Guia de Informação e apuração do 

imposto de transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública 

Estadual, bem como juntada das certiões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas.

3. Cumpra-se com a máxima urgência posto que se trata de processo da 

meta 2-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144755 Nr: 4387-90.2012.811.0055

 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: MAG, MTBG, JBG, MOGS, PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se o inventariante para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência para devido 

cumprimento da determinação de fls. 135, devendo ainda aportar aos 

autos as certidões negativas de débitos fiscais devidamente atualizadas.

Cumpra-se com urgência considerando que se trata de processo da Meta 

02-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252972 Nr: 19192-72.2017.811.0055

 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: DDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoPOSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o divórcio direto litigioso requerido por Devanir da Silva Reis em 

face de Miriam Lopes da Silva. Por consequência, DECLARO cessados os 

direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.Oficie-se o Cartório de Registro Civil desta Comarca, para as 

averbações necessárias.Outrossim, APLICO a multa de 0,5% sobre o 

valor da causa, nos termos contidos no § 8º do art. 334 do CPC, em 

desfavor da parte requerida.CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 20% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161148 Nr: 11532-66.2013.811.0055

 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: MDSFM, RVFM, RDFM, RFMDC, RFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de Justiça Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64146 Nr: 5646-96.2007.811.0055

 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: LARA CRISTINA DE SOUZA ROCHA, ANTONIO NESTOR 

DA COSTA, ARIMINDA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMIR NESTOR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de Justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165118 Nr: 3565-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB, EDHMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/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. 158/164, relativa aos bens deixados pelo falecimento José Bispo e 

Hilda Maria da Cruz, 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 conforme 

requerido.Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146441 Nr: 6178-94.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO NAKAMURA 

SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Autos nº: 146441.

Vistos,

 Indefiro o pedido de remessa ao contador judicial, devendo o banco 

Requerido/credor ser intimado para promover a liquidação, por não se 

tratar de cálculo complexo, reclamando mera operação aritmética.

Ademais, analisando o cumprimento de sentença de fls. 392/393, verifico 

que os juros foram calculados na forma composta.

 Assim, intime-se o advogado da parte Requerida para apresentar nova 

memória de cálculo, fazendo-se incidir juros na forma simples, nos exatos 

termos da sentença exequenda.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243471 Nr: 11565-17.2017.811.0055

 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: UELIOMAR ARTUR DA SILVA, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 243471.

Vistos,

 Tratando-se de causa em que há interesse de incapaz, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal, nos termos 

do art. 178, II, do CPC.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152377 Nr: 1016-84.2013.811.0055

 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: DARCIOMAR PAULO PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 98, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar o recurso de apelação 

interposto pelo requerido em fls. 76/81, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155035 Nr: 3647-98.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do executado, 

intimo-o, na pessoa de seus procuradores, para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 34.856,18, no prazo de 15 dias, conforme a decisão 

a seguir (parcialmente transcrita): "Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 397/398. 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)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283052 Nr: 11578-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAJELA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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efetuar o pagamento do importe de R$ 975,06 (novecentos e setenta e 

cinco reais e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MAURICIO GRECO SORROCHE, 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.: 169388 Nr: 10321-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI SUPERMERCADO E CONVENIENCIA 

LTDA - ME, MARCOS SCOLARI, ANA CRISTINA RIBEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no Centro desta cidade, 

devendo depositar em guia própria e expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165822 Nr: 4765-75.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283380 Nr: 11782-26.2018.811.0055

 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: WELITON MATOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 11782-26.2018 (Cód. 283380)

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a justiça comum é competente para julgar e processar 

as ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, faculto a 

parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça acerca do fato 

ensejador da incapacidade laboral do requerente, uma vez que nos autos 

consta apenas que este resultou de acidente de trânsito, de forma que 

não é possível entrever que este guarda nexo com relação trabalhista.

Após, imediatamente conclusos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166512 Nr: 6052-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161934 Nr: 12920-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKBDS, MBDS, MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130361 Nr: 66-46.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARLOS ANGOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 66-46.2011.811.0055 cód. 130361

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DANIEL CARLOS ANGOLA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Daniel Carlos Angola, Cpf: 

53121651153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 
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31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000362-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo 

Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Tangará da Serra - MT em 

desfavor do Prefeito Municipal, Fábio Martins Junqueira, e Município de 

Tangara da Serra/MT, todos qualificados no encarte processual. Sustenta 

a impetrante que o impetrado por meio dos Decreto 392/2017 contrariou 

previsão legal prevista no final da alínea “b” do inciso I do artigo 12 da Lei 

2875/2008 afastando a incorporação da elevação de nível dos servidores 

ao salário base para o cálculo de subsequentes elevações e 

progressões. Recebida a inicial foi deferida a liminar para a suspensão do 

Decreto impugnado. Devidamente notificado o órgão de representação da 

pessoa jurídica interessada alegou ausência de direito líquido e certo, 

destacando em síntese a inconstitucionalidade da incorporação 

pretendida. A i. representante do Ministério Público manifestou-se pela 

concessão da segurança, ante a impossibilidade de utilização de Decreto 

para promover reforma legislativa. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Sindicato dos Servidores Publicos 

Municipais de Tangará da Serra - MT visando reconhecer o direito liquido e 

certo a incorparação de acréscimos decorrentes de progressão para fins 

de cálculo de vantagens subsequentes, reconhecendo-se a ilegalidade e 

nulidade do Decreto a ilegalidade e nulidade do Decreto Municipal 392/2017 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se 

que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido 

e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

(destaquei). No presente caso, não há direito líquido e certo a ser 

protegido visto que a despeito de assistir razão ao Ministério Publico 

quanto a ponderação de que não cabe ao chefe do executivo promover 

reforma legislativa por meio de Decreto, também é certo que a vedação da 

incorporação dos acréscimos decorrentes de progressões/elevações 

anteriores se dá de fato pelo exercício da autotutela da Administração 

Publica. Após detida análise das informações prestadas pelo órgão de 

representação processual da Municipalidade de Tangará da Serra verifico 

caso não temos tentativa do Chefe do Poder Executivo de se utilizar 

Decreto para promover reforma legislativa em ofensa aos princípios da 

legalidade estrita e separação de poderes e sim da utilização do Decreto 

como forma de compatibilizar a Legislação Municipal com a Constituição 

Federal, ou seja, como negativa de cumprimento de lei emanada pelo Poder 

Legislativo Municipal em flagrante ofensa a Constituição Federal Com 

efeito, no vertente caso é patente a inconstitucionalidade da incorporação 

pretendida pelo impetrante, o que se afirma e declara em controle difuso e 

incidental da norma que previu a indigitada incorporação em clara ofensa 

ao disposto no inciso XIV do Art. 37 da CF, senão vejamos: “ art. 37 ... 

inciso XIV os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não 

serão computados nem acumulados para fins de concessão de 

acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998). Assim, não há o que se falar em ilegalidade na conduta da 

autoridade indigitada, que no presente caso, apenas se limitou a garantir a 

supremacia da Constitucional frente a parte da Legislação municipal, 

tampouco se pode falar em direito liquido e certo contra a Constituição 

Federal Nesse Sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA.ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 

ESTADUAL Nº 2.157/2000 DE MATOGROSSO DO SUL. ALTERAÇÃO DA 

LEI ESTADUAL Nº 1.102/90. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO).INCIDÊNCIA 

EXCLUSIVA SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEGALIDADE. AFASTAMENTO 

DA SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA).OBEDIÊNCIA 

AO ART. 37, XIV, DA CF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDOA REGIME 

JURÍDICO E DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

DAIRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. 1. Este Tribunal Superior possui 

jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito 

adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de 

proventos, sendo possível à Administração promover alterações na 

composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, 

reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o 

subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em 

respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. É 

vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, 

segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Assim, uma 

dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o 

vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo 

que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem. 3. Não 

há falar em ilegalidade do ato administrativo que erradica o"efeito cascata" 

ou o "repicão", tornando o sistema remuneratório do servidor público 

harmônico com os preceitos constitucionais, como dispõe o art. 17 do 

ADCT. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido 

de que o adicional por tempo de serviço deve incidir exclusiva mente 

sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor público, não 

podendo ser englobadas, na base de cálculo, outras vantagens, inclusive 

as de caráter permanente. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no RMS: 30028 MS 2009/0141897-0, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2012, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2012) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO 

A ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis 

na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, 

tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 

12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra. Transitada 

em julgado, certifique-se arquive-se os autos com as devidas anotações e 

baixas de estilo. Tangará da Serra/MT, 9 de julho de 2019 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 5342-14.2018.811.0055

 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: KLM PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 [...]Assim, suficientemente demonstrada à propriedade do bem, DEFIRO A 

LIMINAR postulada, a fim de suspender as medidas constritivas apenas 

sobre o bem litigioso objeto dos embargos, mantendo-se a posse do imóvel 

com o embargante. Por outro lado, INDEFIRO o pedido liminar de 

declaração de nulidade da constrição judicial sobre os imóveis, visto que 

sua concessão acarretaria no reconhecimento do provimento definitivo da 

tutela pretendida na inicial.Contudo, com fulcro no princípio da cooperação, 

determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Sapezal/MT, para providenciar a averbação acerca da existência da 

presente ação na matrícula n.º 496 do Cartório de Registro de Imóveis 

Sapezal/MT.Oficie-se ao Juízo Deprecado acerca da determinação de 

suspensão dos atos de expropriação do imóvel sob a matrícula n.º 496 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT no que concerne aos autos 

de execução n.º 9026-59.2009.811.0055. No entanto, nada obsta o 

prosseguimento dos atos de avaliação do imóvel.Expeça-se mandado de 

manutenção na posse, mediante à prestação e lavratura de caução pelos 

embargantes, nos termos do parágrafo único do artigo 678 do Código de 

Processo Civil.Cite-se o embargado para que, querendo, conteste a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 679 do Código de Processo 

Civil.Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.Sem prejuízo 

das deliberações supra, determino à Secretaria que desentranhe os 

documentos de fls. 119/120, visto que se refere aos autos n.º 

9025-74.2009.811.0055, entregando-os a seu subscritor, mediante cópia 

em pasta própria.Por fim, translade aos presentes autos cópia do termo de 

penhora (fl. 62) e carta precatória (fl. 993) dos autos n.º 

9026-59.2009.811.0055.Intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199473 Nr: 14387-47.2015.811.0055

 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: DERIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Aragão de Araújo, Beatriz Araújo 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA BEM COMO O 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA FABIANO ARAGAO DE ARAUJO 

PARA APRESENTAR CONTRARAZÕES AO RECUSO DE APELAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA BEATRIZ NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227558 Nr: 16318-51.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DA ROCHA MOURA, FRANCISCO 

BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOYON MEDICINA DIAGNOSTICA (DATA MED 

LTDA), JOSÉ MARCOS MAZZUCCA SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS AS 

FLS., 714/731, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 3562-98.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MÁRIO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO ANTONIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:OAB-PR 41.247, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - 

OAB:OAB/PR 48.097

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Campo Novo 

dos Parecis-MT acostada as fls. 470-473, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA 

FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 INTIMÃÇAO DO ADVOGADO DAS PARTES PARA JUNTAR AOS AUTOS 

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO COMO SENDO: COPIAS 

DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DEMAIS 

DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS QUE SÃO COMPLEMENTARES DE TAIS 

CONTRATOS; TODOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DOS 

REFERIDOS CONTRATOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE AS PARTES 

JULGAREM NECESSARIAS PARA O BOM ANDAMENTO DA PERICIA, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162621 Nr: 14132-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO EMILLIANO HAOACH VALERIO -ME, RICARDO 

EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859

 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$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 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: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642 MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações apresentadas pelas requeridas Via Fertil Produtos 

Agropecuários LTDA e Elio Aldanir Giongo juntada aos autos no prazo 

legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266866 Nr: 29752-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA, JOSÉ 

ADRIANO CRUZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, 

NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, WEBERTTON ALMEIDA 

DA SILVA, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, EVERTON LACERDA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, THIAGO LEITE DOS 

ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos 

termos do art. 399 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 18/07/2018, às 13h30 mim, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se os réus e os policiais a serem inquiridos.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011480-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução.O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Determino o apensamento destes autos ao 

Processo nº 1000052-35.2017.8.11.0055, tendo em vista a conexão entre 

as causas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001615-64.2017.8.11.0055 Autor: Elesbao Vitor da Silva Neto 

Ré(s): Sony Brasil Ltda. e Outra. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré (Via Varejo S/A) porque é 

inequívoco que a compra do produto com vício de fabricação foi realizada 

em um de seus estabelecimentos (cf. nota fiscal anexa à inicial). Assim, 

por estar o comerciante inserido na cadeia de consumo em questão, não 

há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, presentes os pressupostos de 
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constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da 

prova por restar verificada a hipossuficiência do autor consumidor no 

presente caso. Pois bem. E síntese, alega o autor que adquiriu da segunda 

ré um aparelho celular SONY E5643 XPERIA M5PT, por R$ 1.609,00 (mil 

seiscentos e nove reais), de fabricação da primeira ré (cf. notas fiscais 

anexas à petição inicial). Entrementes, aduz que o aparelho apresentou 

vícios e foi enviado para a assistência técnica em 12 de maio de 2017, 

sendo devolvido em 07 de julho de 2017. Diante do lapso temporal de 56 

dias para o referido conserto (cf. extrato dos correios anexo à petição 

inicial), o autor pleiteia compensação por danos de ordem moral. A primeira 

ré, ao seu turno, afirma que resolveu o problema técnico no prazo legal, 

porém aduz que a demora na entrega não constituiu danos de ordem moral 

ao autor. De igual modo, a segunda ré ilustra a inexistência de danos de 

ordem moral ante a caracterização dos fatos narrados como “meros 

aborrecimentos”. Neste ínterim, resta incontroversa a relação de consumo 

perpetrada entre autor e rés, restando controversa a existência dos 

danos morais alegados pelo autor. Diante dos fatos narrados, entendo 

assistir parcial razão ao autor. Não há duvidas de que o autor foi privado 

do adequado e continuo do uso de um bem essencial por cerca sessenta 

dias, contados do primeiro envio à assistência técnica até a devolução 

produto consertado. Tal conduta das empresas rés consubstancia falha 

na prestação do serviço, especialmente por ter superado tempo razoável 

para resolução dos vícios do produto, quebrado a justa expectativa do 

consumidor e violado os deveres anexos do contrato. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando demora não 

justificada na solução de vícios de produto essencial, pela falta de 

informação adequada, quebra da justa expectativa, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Nesse sentido, mutatis mutandis, 

é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça e da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL 

- AQUISIÇÃO DE TELEVISOR - DEFEITO - EXCLUDENTES DO DEVER DE 

REPARAR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

TROCA DO PRODUTO OU CONSERTO - FALTA DE DILIGÊNCIA - DANO 

MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO. Para que seja eximido do dever de 

indenizar, o fornecedor tem que comprovar que não colocou o produto no 

mercado (art. 12, § 3°, I, do CDC), ou que não existe o defeito apontado 

(art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I), ou que o dano resultante se deu por culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II). A demora 

na solução do defeito encontrado no bem adquirido, obrigando a parte a 

buscar o órgão jurisdicional para resolvê-lo, causa transtorno passível de 

reparação por dano moral (art. 5º, V e X da CF). (Ap 177112/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO 

NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE 

EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo a compra de produto que apresentou 

vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, surge o direito à parte 

de ver restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual 

que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu aparelho celular da empresa recorrente, o qual apresentou vício 

que impossibilitou sua utilização desde sua entrega. Tentativas de solução 

do impasse via extrajudicial, conforme documentos juntados com a inicial. 

Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar 

em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

que entendo razoável para o caso dos autos. Celular adquirido pelo valor 

de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) Restituição do valor 

desembolsado na aquisição do aparelho celular, tendo em vista que o vício 

apresentado não foi reparado. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 148788520168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2016, Publicado no DJE 

04/07/2016) (grifo nosso). Logo, comprovada a demora e realizar o 

conserto do aparelho e a impossibilidade de utilização de bem essencial 

(celular). Bem como demonstrado o dano moral puro decorrente dessa 

conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros 

moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso[5] (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas ou honorários nesta fase 

Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino por julgar extinto o feito 

com julgamento de mérito. Por fim, opino por retificar o polo passivo para 

constar SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 04.677.377/0001-08, ao invés de SONY BRASIL LTDA. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 18 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Deve ser considerado como data do evento danoso o 

trigésimo primeiro dia após o envio do aparelho para assistência técnica, 

considerando o trintídio legal definido no CDC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE JESUS MALINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 06/08/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 
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comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000853-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1249 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/08/2018, às 13H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PRESTES WENDELER (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 21/08/2018, 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: 1001082-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA LEDESMA (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 21/08/2018, 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: 1001084-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SOARES DE OLIVEIRA (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 21/08/2018, 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: 1001085-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ALVES MARIANO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/08/2018, às 13h30min, 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: 1001086-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUS LOPES INOCENCIO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/08/2018, 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: 1001501-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, 27 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-91.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE RESSUDE COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BERNADINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010247-91.2016.8.11.0055 Autora: Luis Henrique Ressude 

Comercio Varejista de Gás GLP Ltda. – ME Réu: José Bernadino da Silva 

Filho PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 
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é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente consigno que as preliminares de 

mérito foram afastadas pelo ilustre magistrado em audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

outras preliminares a tratar, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Em síntese, embora tenham sido aventados 

diversos fatos no bojo do presente processo, a causar de pedir deste 

versa exclusivamente a respeito de calúnia supostamente praticada pelo 

réu em face da autora, situação que teria gerado danos de ordem moral. O 

réu, ao seu turno, ilustra que não praticou qualquer ato ilícito no presente 

caso, porque foi até local do estabelecimento da empresa ré para 

averiguar se esta estava comercializando determinada mercadoria, sob a 

suspeita desta ser objeto de receptação de roubo. Por fim ilustra que 

perguntou a respeito do fato ao representante legal, sem causar qualquer 

embaraço, e que após este negar possuir nota fiscal dos referidos 

produtos, solicitou apoio policial, porém ilustra não ter transmitido nenhuma 

informação a terceiros, tampouco depreciado a empresa autora. Não há 

dúvidas de que a pessoa jurídica pode sofrer danos de ordem moral (cf. 

S. 227 do STJ), porém, como é assente na Corte Cidadã, tais danos 

decorrem de violação a honra objetiva da pessoa jurídica – que é aquela 

que afeta sua boa fama, nome etc. – não sendo passível de análise 

eventual vulneração de elementos subjetivos da psique de seu 

representante legal ou prepostos. Neste cotejo analítico, em que pese a 

narrativa dos fatos indique hipoteticamente a ocorrência de subjugação da 

honra objetiva da pessoa jurídica autora, em especial seu bom nome e 

fama no mercado em que está inserida, não verifico ato ilícito praticado 

pelo réu no presente caso. Explico: Após oitiva das testemunhas, em 

especial das arroladas pelo autor, é possível verificar que não houve 

qualquer discussão entre o réu e o representante legal da empresa ré. 

Inclusive, a única pessoa presente na hora e local do fato, Sr. Alexsandro 

Bezerra Lima, que era empregado da empresa autora, afirmou que não 

houve discussão entre as partes, tendo o réu perguntado sobre os 

produtos em questão, informado que estes poderiam ser objeto de roubo e 

perquirido sobre as notas fiscais respectivas, mas que o representante 

legal negou-se e mostra-las. De mais a mais, a testemunha da autora, Sr. 

Aldemir Jacovozzi, informou que não estava presente quando houve a 

primeira conversa entre representante legal da autora e réu, mas apenas 

quando os policiais chegaram para averiguar a denúncia de receptação e 

que neste ato não houve discussão entre as partes. A testemunha da 

autora, Sr. Josival dos Santos Frasão, aduz que não estava presente na 

data dos fatos, mas que o representante legal da autora havia lhe dito que 

estava sendo acusado de receptação de produtos e que tal boato 

perdurou por cerca de duas semanas. Por fim, o representante legal da 

empresa ré confirma parcialmente a história acima, afirmando que o réu 

teria lhe perguntado se estava revendendo determinado gás de cozinha, 

que pediu licença para ver os botijões, e que teria dito que alguns dos 

botijões poderiam ter sido roubado de um de seus caminhões. Ademais, 

inicialmente informa que o réu solicitou a nota fiscal para verificar a 

procedência dos produtos, mas que se negou a fornecer, e que após tal 

fato o réu chamou apoio policial para verificar uma denúncia de 

receptação. Por fim, aquiesce que não possuía nota fiscal dos produtos 

(naquele momento) e que tal fato pode ter motivado a denúncia. Os demais 

testemunhos são irrelevantes para a resolução da contenda, uma vez que 

se referem a indivíduos que não estiveram presentes durante o fato 

narrado na petição inicial ou narram fatos paralelos aos discutidos nos 

autos. Portanto, restou demonstrado que o réu não atribuiu diretamente 

qualquer atividade delitiva a empresa ré ou seus representantes legais, 

embora tenha questionado a respeito da origem dos botijões que estavam 

no estabelecimento e possuíam sua etiqueta. De igual modo, restou 

incontroverso que o questionamento do réu decorreu de um roubo de 

carga ocorrido no período e, diante da existência dos botijões etiquetados 

supramencionados, a negativa de esclarecimento do fato criou dúvida 

razoável a respeito da situação, motivo pelo qual a denúncia feita a policia 

militar se mostrou exercício regular de direito (cf. art. 188, I do CC). 

Inclusive, não houve extrapolação do direito acima informado, uma vez 

que não há notícias de escândalo, discussão ou qualquer ato 

desarrazoado praticado pelo réu. Ao contrário, sua conduta se mostrou 

ponderada e adequada no presente caso, não sendo a exposição 

decorrente de ação policial atribuível a sua esfera de responsabilidade. 

Como dito, restou incontroverso que a conduta do réu não implicou em 

vulneração da honra objetiva da empresa ré, especialmente porque não 

causou alvoroço, sequer houve discussão perante terceiros, sublinhe-se. 

Deste modo, com base no art. 6º da Lei 9.099/95, considero que o simples 

questionamento a respeito de possível fato delituoso, em âmbito 

reservado, não tem o condão deteriorar a boa fama e nome da empresa 

ré. Outrossim, diante da existência de roubo de carga e da negativa de 

justificação da origem dos produtos, a denuncia perante autoridade policial 

não possuiu conotação de denunciação caluniosa. Ao contrário, se 

mostrou mero exercício regular de direito, não sendo atribuível ao réu 

qualquer reflexos negativos originados do iter procedimental da policia 

militar, que atuava em prol de esclarecer o crime alhures citado. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO 

RECORRENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DANOS 

MORAIS DECORRENTES DA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE 

DIREITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “O reconhecimento da nulidade de atos 

processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte 

interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas 

(pas de nullité sans grief)” (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 

27/02/2018). 2. “A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido 

de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a 

princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e 

autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde 

ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na 

responsabilidade indenizatória.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 

745.351/PA - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 20/06/2017 - DJe 

29/06/2017 (Ap 48070/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

04/04/2018) (grifo nosso). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INFORMAÇÃO DE CONDUTA 

DELITUOSA À AUTORIDADE POLICIAL – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E 

ABERTURA DE PROCESSO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO POR SENTENÇA - 

ARTIGO 386, IV, DO CPP - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E ANTIJURÍDICA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a 

jurisprudência pátria, a reprodução no apelo dos fundamentos de fato e de 

direito apresentados na petição inicial, por si só, não consubstancia 

violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não há que se falar em 

indenização por danos morais, ante a apresentação de notícia-crime à 

autoridade policial competente, com a consequente abertura de inquérito e 

de processo criminal, mormente quando este resulta em absolvição por 

falta de provas, com fundamento no artigo 386, IV, do CPP e ausente a 

prova de conduta maliciosa do denunciante com intuito de prejudicar o 

acusado.- (Ap 7679/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifo nosso). 3. DISPOSITIVO: Ante o 
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exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tangará da 

Serra/MT, 05 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAESSA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001339-96.2018.8.11.0055 Autora: Raessa dos Santos 

Fernandes Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a 

emenda da petição inicial para que a autora juntasse comprovante de 

endereço idôneo (cf. ID n. 13312352). Entretanto, até o momento a parte 

autora não cumpriu o decisum supramencionado, embora tenha sido 

devidamente intimada para tanto (cf. certidão em ID n. 13991034). 3. 

Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, 

ambos do CPC, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 05 de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora a existência de valores vinculados 

aos autos. Caso positivo, 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, 27 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000969-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MONTEFELTRO FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE MELO FAUSTINO OAB - SP220247 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000969-54.2017.8.11.0055 Autora: Marcia Rodrigues Cunha Ré: 

Thiago Montefeltro Fraga PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente – 

pessoalmente – à audiência de conciliação realizada na data de 28 de 

fevereiro de 2018, às 13h30m (cf. ID n. 11969056), apesar de ter sido 

cientificado da existência da ação (cf. ID n. 12000415) e, 

consequentemente, da audiência de conciliação. Consigna-se que, na 

forma do Enunciado de n. 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da 

parte em audiência é obrigatório. Trata-se de um ônus processual 

valorizado no âmbito dos Juizados Especiais, que possui nítida finalidade 

conciliatória, cf. art. 2º da Lei 9.099/95. Neste diapasão, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré Thiago Montefeltro Fraga. 

A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 
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contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), decorrentes de comissão de 

corretagem da venda de imóvel urbano, comprova a intermediação do 

negócio por meio uma gigantesca quantidade de áudios, “prints” de 

conversas por aplicativos de mensagens instantâneas e gravações de 

conversas telefônicas. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a ré ao 

pagamento quantia acima citada. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente do não comparecimento em audiência (cf. art. 20 da Lei 

9.099/95), somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência parcial do pedido. Explico: A procedência parcial do pedido 

se mostra necessária no presente caso, única e exclusivamente, em 

relação ao valor pleiteado. Isso porque, na gravação de ligação telefônica 

juntada pela autora (a saber: documento nomeado call_19-11-42_ON 

06533087862), especificamente em 07m52s, há informação de que o valor 

do negócio seria no montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 

mil reais), bem como de que o valor da corretagem em questão perfazia o 

montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), montante que entendo 

devido no presente caso. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se o réu ao 

pagamento de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sublinho que tais 

valores deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% 

(um por cento), da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

incidir da data da conclusão do contrato de compra e venda que deu azo a 

corretagem em questão. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000131-77.2018.8.11.0055 Autora: Rosimar Dias Costa Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 13916544), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15314267, 15314268 e 

15422909). É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 

parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001640-43.2018.8.11.0055 Autora: Edna Aparecida Ribeiro Ré: 

Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se 

apresenta imprescindível a realização de perícia técnica contábil[1], de 

natureza complexa, para solução do litígio. Isso porque a autora pretende 

a revisão de três contratos distintos, que foram renegociados, aos quais 

teriam sido praticados juros exorbitantes. Como dito, a citada perícia não 

se coaduna com a chamada “perícia informal” prevista no art. 35 da Lei 

9.099/95, porque a primeira possui natureza complexa incompatível com 

os princípios que norteiam o rito sumaríssimo. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

[...] 1. Analisando o cálculo unilateral trazido pelo consumidor, denota-se 

que a sua pretensão nada mais é do que a limitação da cobrança dos 

juros no patamar de 1% ao mês, além do afastamento de encargos 

moratórios .2. Todavia, é pacífico na jurisprudência que inexiste 

abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, devendo ser considerado os percentuais usualmente praticados no 

mercado, nas operações com as instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional. 3. Apenas quando restar demonstrada a exorbitância 

do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros 

avençado pelas partes contratantes e, conforme pacífica jurisprudência 

desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por 

demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos 

Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.8. 

Complexidade da matéria reconhecida de ofício.9. Recurso prejudicado. 

(LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 02/03/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) Assim, 

considerando imprescindível a produção de prova pericial complexa para a 

adequada resolução da contenda, necessário é a extinção da presente 

demanda sem julgamento de mérito, por ser demanda de maior 

complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma 

do art. 3º, caput da Lei 9.099/95[2]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 
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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, 04 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Nesse sentido, mutatis mutandis: 

“Tratando-se de causas que demandam dilação probatória, em especial a 

realização de perícia técnica contábil, tal procedimento não se enquadra 

com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, em que vigoram os 

princípios da celeridade, informalidade e simplicidade. [...] (Ap 

136124/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/02/2017, Publicado no DJE 16/03/2017 [2] Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001675-03.2018.8.11.0055 Autora: Sirvani Ribeiro de Souza da 

Silva Ré: Itaú Unibanco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO E RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia técnica contábil para solução do litígio. Isso porque a autora 

pretende o ressarcimento de valores relacionados ao resgate de valores 

depositados no antigo Banco Bandeirante, em 27 de agosto de 1994, 

situação que depende de perícia contábil pormenorizada[1] a ser realizada 

em extratos bancários (que sequer foram juntados aos autos). 

Sublinha-se que a citada perícia não se coaduna com a chamada “perícia 

informal” prevista no art. 35 da Lei 9.099/95, porque a primeira possui 

natureza complexa incompatível com os princípios que norteiam o rito 

sumaríssimo. Além disso, é possível verificar que a demanda possui 

natureza de “prestação de contas” – ação com procedimento especial de 

processamento vedado no âmbito dos Juizados Especiais por ser 

incompatível com os princípios que regem o microssistema em questão. 

Ademais, é importante informar que, na forma pleiteada na inicial, sem 

pedido de ressarcimento expresso, que demanda análise de documentos 

que não estão em poder da autora, a demanda possivelmente implicaria em 

prolação de sentença ilíquida, situação vedada pelo art. 38, parágrafo 

único da Lei 9.099/95. Nesse sentido, necessário ressaltar que nem 

mesmo ao reclamante foi possível estabelecer o valor que pretende a título 

de ressarcimento, tanto que atribui à causa o valor aleatório 

correspondente ao limite máximo dos Juizados Especiais, o que denota 

que, uma vez prolatada a sentença e caso seja esta de procedência, não 

será possível sua liquidação por mero cálculo aritmético. Por fim, é 

possível verificar que o valor informado na inicial (R$ 17.812,22), que foi 

supostamente foi depositado em 27 de agosto de 1994, após devidamente 

atualizado e corrigido monetariamente após quase 24 anos certamente 

superará o valor de alçada dos Juizados Especiais (cf. art. 3, I da Lei 

9.099/95). Assim, considerando imprescindível a produção de prova 

pericial complexa para a adequada resolução da contenda, bem como a 

inadmissibilidade do rito sumaríssimo no presente caso diante da 

impossibilidade jurídica de prolação de sentença ilíquida, além do valor da 

causa que claramente supera o limite de alçada desta especializada, 

necessária é a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, 

por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos 

Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95[2]. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Nesse sentido, mutatis mutandis: “Tratando-se de causas que demandam 

dilação probatória, em especial a realização de perícia técnica contábil, tal 

procedimento não se enquadra com o rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, em que vigoram os princípios da celeridade, informalidade e 

simplicidade. [...] (Ap 136124/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) [2] Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000292-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GREIZIELA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-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)

 

Processo: 1000292-87.2018.8.11.0055 Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS que 

promovem JOÃO VICTOR CAMPOS DE ARRUDA, FELIPE GABRIEL 

CAMPOS DE ARRUDA, THIAGO GABRIEL CAMPOS DE ARRUDA e MAIZA 

GABRIELA CAMPOS DE ARRUDA, MENORES IMPÚBERES neste ato 

representada pela sua genitora Sra. GREIZIELA DA SILVA CAMPOS e 

LUIZ QUATRIN em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Apontam as partes autoras (menores 

impúberes) que residem no imóvel denominando Granja Cometa, Zona 

Rural de Tangará da Serra – MT – locada do também autor Sr.LUIZ 

QUATRIN, onde são usuários dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica através das unidades consumidoras n°6/629968-9 e 6/41671-9. A 

reclamação versa exclusivamente acerca da interrupção no fornecimento 

de energia elétrica ocorrida em 16/01/2018 nas UC 6/41671-9 e UC 

6/629968 no imóvel onde residem os autores menores e os danos 

decorrentes desta interrupção. Inclusive na impugnação os autores 

deixam claro que os danos foram sofridos pelos autores menores 

impúberes, ou seja, o ato ilícito questionado e a ser analisado por este 

juízo é privativo dos menores. Nesta feita, a hipótese desafia seja 

reconhecida de ofício a INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, uma 

vez que os reclamantes JOÃO VICTOR CAMPOS DE ARRUDA, FELIPE 

GABRIEL CAMPOS DE ARRUDA, THIAGO GABRIEL CAMPOS DE ARRUDA 

e MAIZA GABRIELA CAMPOS DE ARRUDA são menores, ainda que, 

representados por sua mãe na presente ação. No sistema dos Juizados 

Especiais, somente o maior de 18 (dezoito) anos poderá ser autor, 

segundo a dicção do Art. 8º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.099/95, in 

verbis: “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. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas. “§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de 

conciliação.”(destaquei) Nesse contexto, não há como permitir o 

prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da impossibilidade 

legal dos autores figurarem como partes nos Juizados Especiais. A 

propósito: DPVAT. ACIDENTE DE TRÃNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. MENOR IMPÚBERE. REPRESENTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO 

FEITO. É vedado o ajuizamento de ação, perante o Juizado Especial Cível, 

por menor impúbere, mesmo que representado pelo pai. Atendimento ao 

art. 8º, §§1º e 2º DA LEI Nº 9.099/95. Extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, em razão da ilegitimidade ativa. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001261759, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 11/04/2007). Assim, a 

pretensão dos autores pode ser exercitada tão somente perante uma das 

varas cíveis da justiça comum, na qual, inclusive, se for o caso, poderá 

pleitear a gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com amparo nos artigos 8º e 51, IV, Lei 
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9.099/95, declaro extinta, sem resolução do mérito, o presente 

reclamação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

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, 07 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001600-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (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)

 

Autos n. 1001600-95.2017.8.11.0055 Autor: FRANCISCO TEIXEIRA DE 

SOUZA Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

relata o promovente possuir um imóvel urbano com 5 (cinco) kitnet’s 

edificadas, sendo que deseja ampliar a estrutura do imóvel passando das 

atuais 5 unidades para 10 unidades. Afirma que a empresa se nega a 

realizar tal procedimento, assim, requer com a presente demanda a ligação 

imediata de suas unidades consumidoras, sem qualquer ônus, bem como 

ser indenizada por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A promovida 

em sua defesa afirma que a responsabilidade pela extensão de rede 

noticiada no termo inicial da presente demanda é exclusivamente da 

autora, pois a distribuidora não é responsável pelos investimentos 

necessários para atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras, em conformidade com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, 

requerendo assim, a improcedência da ação. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. As Resoluções da ANEEL estabelecem as 

condições para atendimento de redes de energia elétrica em múltiplas 

unidades, preceituando que a concessionária não será responsável pelos 

investimentos necessários para a construção de obras de infraestrutura 

básica destinadas ao atendimento com energia elétrica nesses locais. O 

art. 48 da Resolução nº 414/2010 – ANEEL preceitua que: Art. 48. A 

distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a 

construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição 

de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse 

específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras não enquadrados no art. 47. (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1º A responsabilidade financeira pela 

implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela 

implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os 

custos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – das obras 

do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, 

conforme o caso, observando-se a legislação específica. (Incluído pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) II – das obras necessárias, em quaisquer 

níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora, 

observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e 

(Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) III – dos postos de 

transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, 

abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra, observados 

os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43. (Redação dada pela 

REN ANEEL 670 de 14.07.2015) Com efeito, é possível concluir, estreme 

de dúvidas, ser a responsabilidade pelo custo das referidas obras do 

próprio consumidor, não havendo que se falar em obrigação de custeio 

pela concessionária de serviço público, mesmo que os bens sejam, 

posteriormente, incorporados ao patrimônio dessa. A jurisprudência é 

neste sent ido:  APELAÇÃO CÍVEL-DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA-CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO 

U R B A N O - D E V O L U Ç Ã O  D O  V A L O R 

INVESTIDO-IMPOSSIBILIDADE-AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE CUSTEAR A OBRA - 

RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. Apelo desprovido. (TJPR-7ª C.Cível 

– AC – 978403 – 2 – Dois Vizinhos - Rel.: Roberto Antônio Massaro – 

Unânime - - J. 05.03.2013), De igual modo, não havendo responsabilidade 

por parte da reclamada quanto ao custeio da obra não há se falar em 

danos morais. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, Opino por JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 07 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o 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, 07 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OGEDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28 de Agosto de 2018, ás 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. Visualizo a necessidade de produção de provas em audiência. 

Designo o dia 22 de agosto de 2018, às 13h30, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no máximo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012129-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELVINO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEIVALDI FERREIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

ADALTON LUIZ CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. Designo o dia 22 de agosto de 2018, às 14h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Ao contrário do que sustenta o reclamante, a tutela de urgência 

já foi analisada pelo Juízo e indeferida (ID 6378260). Visualizando a 

necessidade de produção de provas em audiência, designo o dia 16 de 

agosto de 2018, às 15h30 para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no mínimo de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Atente-se a Secretaria para 

promover a intimação das testemunhas já arroladas pelas partes. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ESPINDOLA PLEUTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não é possível o atendimento da providência na forma como 

solicitado na petição do ID 11549798. Primeiro, necessário ressaltar que 

não há como considerar que a alienação dos veículos tenha se dado em 

fraude à execução, já que não ocorreu a averbação da penhora junto ao 

DETRAN, providência prevista no art. 828, § 4º, c.c. art. 792, I a III, do CPC, 

que é imprescindível para a caracterização da fraude. Ressalto também 

que, embora o exequente tenha solicitado a inserção da restrição junto ao 

DETRAN, os autos não vieram à conclusão desde que formulado o 

referido pedido, já que o mandado de penhora foi expedido em 

cumprimento ao despacho de recebimento da petição inicial e à vista da 

indicação de bens pelo exequente. No entanto, embora não se possa 

considerar, pelo menos por ora, que a alienação dos veículos tenha se 

dado em fraude à execução, e por não haver indícios de que se está 

diante da hipótese do inciso IV do mesmo artigo 792, está absolutamente 

claro que a permanência dos bens sob depósito do executado está 

inviabilizando a satisfação do crédito do exequente, já que os bens 

penhorados, que estavam na posse e propriedade do executado, estão 

sendo sistematicamente alienados para terceiros. Nesse sentido, verifico 

que o depósito em mãos do devedor não mais se coaduna com a 

efetividade necessária e esperada na presente execução, motivo pelo 

qual a remoção dos bens, na forma prevista no art. 840, é a solução mais 

adequada no momento. Pelo exposto, deve ser acolhido o requerimento do 

exequente. Porém, para que a medida não prejudique eventuais terceiros 

de boa-fé, a remoção deverá ocorrer apenas sobre veículos que, no 

momento da diligência, seja verificado que estejam na posse do 

executado. Assim, expeça-se mandado de remoção de qualquer dos bens 

que já foram penhorados nestes autos, que deverá ser entregue e 

mantido depositado em mãos do exequente, até ulterior deliberação. O 

pedido para inserção do registro da penhora junto ao DETRAN, pelo 

sistema Renajud, será apreciado após a diligência, para que a medida não 

interfira na esfera de direitos de terceiros de boa-fé, conforme acima 

mencionado. Assim que cumprida a diligência, os autos deverá tornar à 

conclusão para deliberações, sem prejuízo do cumprimento do despacho 

de recebimento da inicial no tocante à designação de audiência de 

conciliação, já que há muito já ocorreu penhora de bens nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 09 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 28 de Agosto de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE MUNHOZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 28 de Agosto de 2018, às 14h45min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista a manifestação expressa do ora reclamante, que é 

titular da conta vinculada do FGTS que foi depositado nos autos, não vejo 

impedimento para o acolhimento do pedido do ID 13009996. Expeça-se 

alvará de levantamento do valor indicado na referida petição, que deverá 

ser encaminhado à CEF para que promova o levantamento na conta 

indicada pela i. advogada. No que tange ao requerimento do ID 13847320, 

cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante do título, 

podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 do 

Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá realizar o 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010227-76.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SIMOES MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001704-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELLICA RENATA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 9 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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, 09 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010763-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11504292, na forma dos artigos 9ª e 10ª, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11243964, na forma dos artigos 9ª e 10ª, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010483-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11243964, na forma dos artigos 9ª e 10ª, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 13858456 sob pena de se presumir cumprida a obrigação e 

consequente extinção por quitação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FLORES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11243964, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-34.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BRANDAO CANUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11505142, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 
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de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011586-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012116-89.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-46.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11563403, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

13206998, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 
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débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-59.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIJANEA FERREIRA ALVES GAUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 8057909, 

bem como o a homologação do plano de recuperação judicial (ID 

11692512), na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012107-30.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 6371895, 

bem como o término do prazo de blindagem com a homologação do plano 

de recuperação judicial, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a 

inclusão do crédito na recuperação judicial da sociedade empresária 

executada. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT0014859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11690272, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011404-70.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR OSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11767278, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-50.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONICA E INFORMATICA FRAGA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

12141222, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANDRE PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-72.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011655-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DETOFFOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010830-13.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA MINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT0021593A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

12056116, na forma dos artigos 9ª e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito VISTOS. INTIME-SE o 

reclamante para se manifestar sobre o comprovante de depósito do ID 

13398050 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja solicitado o levantamento, 

desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada mais seja requerido no 

prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos para extinção (artigo. 

924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 13 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

VISTOS. Intime-se a Exequente para que se manifeste sobre o acordo de 

id 10975690 no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito sob 

pena de arquivamento o que desde já determino em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 

de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimem-se as parte para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o 

cálculo do Sr. Contador do ID 13952319, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tratando-se de execução de título judicial, os pedidos deverão ser 

adequados ao que preconiza o art. 523, do CPC. Assim, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, adequar os pedidos do ID 14025964, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON BRENO PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tratando-se de execução de título judicial, os pedidos deverão ser 

adequados ao que preconiza o art. 523, do CPC. Assim, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, adequar os pedidos do ID 13940366, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 14052671 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. 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). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tratando-se de execução de título judicial, os pedidos deverão ser 

adequados ao que preconiza o art. 523, do CPC. Assim, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, adequar os pedidos do ID 14025621, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DA SILVA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRICIELE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

OSMAIR RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que não há nos autos comprovação da intimação da 

reclamada Olivio Donizeti da Silva - ME, acerca do despacho do ID 

9074050, promova-se a sua intimação naqueles termos, observando que a 

intimação deverá ser pessoal, uma vez que o patrono por ele constituído 

juntou aos autos termo de renuncia. Havendo manifestação, desde já, 

determino a intimação do reclamante para, querendo, oferecer impugnação 

a contestação no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-42.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O julgamento dos embargos do ID 14015988 não pode ser 

analisada por este Juizado. O acolhimento das razões importaria muito 

provavelmente na necessidade de renovação de atos processuais a 

serem praticados na segunda instância, motivo pelo qual somente a E. 

Turma Recursal pode deliberar sobre a controvérsia. Assim, determino 

que sejam os presentes autos encaminhados à E. Turma Recursal para 

apreciação do pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011826-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELTER DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-41.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON CHIQUESI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a reclamada não foi localizada no endereço 

fornecido nos autos, DEFIRO o petitório constante no ID 133432268, 

promovo neste ato diligências junto ao BacenJud, para localização de seu 

endereço atualizado. Com o resultado da pesquisa (que indicou o mesmo 

endereço constante nos autos), manifeste-se a reclamante, no prazo de 

10 dias, requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIE VERUSKA HATANAKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12656249. Promovo diligência no sentido de 
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localizar seu endereço via sistema Bacenjud. Considerando foi localizado 

endereço da reclamada (extratos anexos), CITE-SE/INTIME-SE da presente 

ação, designando-se data para realização de audiência de conciliação 

Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ANTUNES DE FRANCA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001398-84.2018.8.11.0055 Autor: José Maria da Cruz Réu: 

Aparecido Antunes de França PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 13949114). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra, MT, 06 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA FAVALESSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12656517. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema Bacenjud. Considerando que a 

diligência foi frutífera (extrato anexo), CITE-SE/INTIME-SE da presente 

ação, designando-se data para audiência de conciliação. Caso a intimação 

seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-16.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALESKA MALVINA PIOVAN (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011804-16.2016.8.11.0055 Autora: WALESKA MALVINA 

PIOVAN Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO: Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Em síntese, narram os autores que são 

clientes da Vivo desde 2005/2006 e que possuem contrato de plano 

MULTIVIVO SMARTPHONE com a empresa reclamada, utilizando as linhas 

(65) 99215-7796 e (65) 99217-5685. Informam que, entre os serviços 

contratados, o serviço de internet sempre foi oferecido de forma gratuita, 

mas que recentemente a empresa vem cobrando uma taxa adicional pelo 

uso de 1GB de Internet, no valor de R$ 39.99. Continuam aduzindo que o 

referido serviço sempre foi prestado de forma ilimitada e gratuita, sem 

cobrança de taxa pelo uso adicional. Por fim, informam que tentaram de 

todos os meios a solução do impasse, mas não obtiveram êxito. Requerem 

seja condenada a promovida a manter a prestação de serviços tal qual 

sempre ocorreu, para o uso de internet ilimitada, sem cobranças 

adicionais, seja condenada à repetição de indébito no valor de R$ 159.96 

(cento e cinquenta e nove reais, e noventa e nove centavos) e, seja 

condenada pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). A ré preliminarmente requer seja reconhecida a Ausência 

de interesse de agir – da inexistência de lide entre as partes, no entanto, 

afasto a preliminar suscitada por entender ser legítimo o direito de ação 

dos autores no presente caso, isso porque a cobrança questionada na 

petição inicial é fundamento suficiente para rechaçar a tese de 

inexistência de interesse processual. Ademais, é oportuno mencionar que 

inexistente necessidade de requerimento administrativo como pressuposto 

objetivo do citado direito. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça 

de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 

5º, inc. XXXV). No mérito aduz a promovida que os valores tarifados 

foram cobrados de acordo com utilização dos serviços de telefonia e 

Internet, sendo que as faturas foram geradas de acordo com o plano 

contratado e com o consumo efetuado pela parte autora. Somado a isso, 

aduz que apesar de a parte autora informar que não sabia que teria que 

pagar esse valor, essa não é a verdade, eis que foi informado sobre a 

existência do débito antes de realizar a migração de seu plano. Assim, não 

haveria comprovação dos danos alegados, tampouco dever de indenizar 

in casu. A autora impugnou as alegações da empresa ré, bem como 

reiterou que o plano contratado é ilimitado para utilização de internet, 

sendo indevidas as cobranças a título de internet excedente. Diante dos 

fatos narrados e comprovados nos presentes autos, entendo 

parcialmente procedentes os pedidos realizados pelos autores. Importante 

consignar que a alteração unilateral do plano ofertado aos autores – vez 

que demonstram que anteriormente não havia cobrança de internet 

excedente – se mostra indevida. Entrementes, em respeito ao dever de 

informação adequada[1] (art. 6º, III do CDC[2]), ao menos, deveria a 

empresa ré ter informado previamente aos autores tal alteração unilateral, 

para que essa pudesse exercer o direito de resolução contratual, 
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portabilidade do serviço ou outra medida que entendesse pertinente. Neste 

sentido é o disposto no art. 52 da Resolução n. 632/14 da ANATEL: Art. 

52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou 

mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, 

Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo 

das regras específicas aplicáveis ao STFC. Em que pese exista o 

comando normativo supramencionado, a ré não comprova ter informado 

previamente aos autores – prova essa de sua alçada, nos termos do art. 

373, II do Código de Processo Civil. Assim, resta inequívoco que a ré 

burlou a expressa dicção do art. 52 da Res. 632/14, bem como violou o 

dever de informação previsto nos arts. 6º, III e 31 do CDC. Portanto, por 

não ter a ré demonstrado nos autos quaisquer indícios de que tenha 

informado adequadamente o consumidor a respeito da alteração contratual 

citada, entendo que houve falha na prestação do serviço in casu. Assim, 

considerando que os autores efetuaram o pagamento pelo serviço e não 

houve estorno, necessária é a devolução dobrada desses valores (cf. art. 

42, parágrafo único do CDC). Entendo, com fulcro na posição do Superior 

Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação do instituto estão 

preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida não foi justificado 

(requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e pagamento 

pelo consumidor (requisitos objetivos)[3]. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação do serviço por violação ao dever de informação, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. No presente caso a 

responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando comprovado 

que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva 

da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se 

desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de 

personalidade, a honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor 

às práticas usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do 

que mero dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e 

humilhação. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um 

dos autores, 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. No mais, igualmente procedente entendo o 

pleito mandamental consistente na obrigação de manutenção do plano 

anteriormente contratado com disponibilização de internet ilitimada. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores, a título de danos 

morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; b) Determinar que a promovida mantenha o plano 

contratado pelos autores com disponibilização de internet ilitimada, sem 

cobrança de excedente; c) Condenar a ré à repetição de indébito no valor 

de no valor de R$ 159.96 (cento e cinquenta e nove reais, e noventa e 

nove centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

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, 07 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] [...] 4. Nesse passo, em cognição sumária, 

cumpre notar que é dever do prestador de serviços assegurar que o 

consumidor seja amplamente informado sobre todas as características 

essenciais do serviço ofertado, a exemplo dos gastos do usuário com a 

utilização da franquia contratada com a operadora de telefonia. Esta, aliás, 

é a orientação do princípio da boa-fé que deve reger as relações de 

consumo, bem como dos arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do 

Consumidor. [...] (AgRg na MC 22.428/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 25/06/2014) [2] Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [3] Exempli gratia: [...] 

6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de 

requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no 

pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano 

injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID12657469. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema Bacenjud. Considerando que a 

diligência foi positiva (extrato anexo), CITE-SE/INTIME-SE da presente 

ação, designando-se data para realização de audiência de conciliação. 

Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo reclamante. É a parte interessada 

que deve verificar se houve ou não o cumprimento da obrigação 

estabelecida no acordo, provocando a deliberação judicial cabível caso 

seja de seu interesse. Caso não haja manifestação do reclamante em 10 

dias, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELLA EGUES DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não assiste razão ao exequente no requerimento do ID 13691003. 

No despacho do ID 1090577 restou consignado que caso a penhora on 
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line fosse infrutífera – o que de fato ocorreu (ID 11138157) – deveria o 

exequente requerer o que entendesse de direito em 10 dias, sob pena de 

extinção. O exequente foi devidamente intimado por Diário Oficial, pag. 

105, ed. nº 10159 em 15/12/2017, ocorrendo o termo final para 

manifestação no dia 24/01/2018, isto tudo levando-se em consideração a 

suspensão dos prazos compreendida entre o dia 02/12/2017 e 

20/01/2018. Assim sendo, INDEFIRO o pedido do ID 13691003. Certificado 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUG - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MISSIO OAB - MT11034/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que embora a ação tenha sido 

proposta em face das empresas Alug - Administradora de Bens e 

Energisa Mato Grosso, não houve a citação da segunda reclamada, 

tampouco sua intimação para comparecimento à audiência de conciliação. 

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar a citação da segunda 

reclamada, bem como sua intimação para comparecimento à audiência de 

conciliação a ser designada. Designe-se nova data para realização de 

audiência de conciliação. Sem prejuízo da determinação supra, 

proceda-se a Secretaria Judicial a inclusão da reclamada Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A no polo passivo da ação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001691-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 9 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001282-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO APARECIDO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que a natureza da diligência, este Juizado Especial 

é incompetente para o cumprimento desta carta precatória. Promova-se 

sua redistribuição ao Juízo competente, para seu devido cumprimento. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando-se a redistribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/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)

 

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: 1000062-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a inicial, verifica-se que não foi comprovada a 

condição de microempresa, microempreendedor individual ou empresa de 

pequeno porte, para que o Reclamante possa figurar como sujeito ativo da 

relação jurídica estabelecida perante este Juizado Especial, bem como 

ausência de cópias dos documentos pessoais do representante da 

empresa. Assim, intime-se a parte autora para que emende a petição 
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inicial, sanando as irregularidades apontadas, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-95.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BORGES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Conforme já elucidado no despacho do ID 11391798, não há 

qualquer imposição de pagamento de valores à exequente, portanto, 

incabível a medida de bloqueio pleiteada no ID 13090690. Assim, INDEFIRO 

o pedido de penhora on line. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se Tangará da 

Serra/MT, 09 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SKY INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000418-74.2017.8.11.0055 Autor: Vanderlei Argenta Ré(s): Via 

Varejo S/A e Outra. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré (Via Varejo S/A) porque é 

inequívoco que a compra do produto (a saber: antena da “SKY”) foi 

realizada em um de seus estabelecimentos (cf. nota fiscal anexa à inicial). 

Assim, por estar o comerciante inserido na cadeia de consumo em 

questão não há falar em ilegitimidade passiva, na forma do art. 18 do CDC. 

De mais a mais, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

segunda ré (Sky Brasil), por não ter um único documento que demonstre 

que o autor realizou requerimento para fornecimento do sinal de TV 

contratado, como é praxe usual para o gozo do referido serviço (sequer 

protocolo de atendimento foi juntado aos autos, sublinhe-se). Assim, por 

inexistir prova mínima da contratação do sinal de TV, entendo que o autor 

apenas adquiriu o produto (antena), mas não realizou o cadastramento 

necessário. Ademais, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada 

pela primeira ré porque inexistem vícios na referida peça. É dizer: há 

pedido determinado (compensação por danos morais), causa de pedir 

explícita (suposta falha na prestação do serviço), fatos narrados de forma 

compreensível e pedidos compatíveis entre si. A contrario sensu do 

disposto no art. 330, §1º do CPC, portanto. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e superadas as preliminares suscitadas, inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Em síntese, a autora narra que adquiriu 

uma antena fabricada pela segunda ré, em loja da primeira ré, para utilizar 

do sinal aberto de televisão, porém este não foi fornecido. Deste modo, 

informa ter buscado resolver o imbróglio administrativamente, mas não 

obteve sucesso. Por tal razão, pleiteia em juízo obrigação de fazer 

consistente no fornecimento de sinal aberto (“SKY Livre”), e 

compensação por danos morais pela desídia no tratamento ao consumidor. 

É incontroverso que o autor adquiriu a antena em loja da primeira ré (como 

se extrai do processo administrativo junto ao Procon/Tangará da Serra 

anexo aos autos), e que teria lhe sido informado a captação do sinal 

fornecido pela segunda ré, de forma livre e sem mensalidade. Entretanto, 

de acordo com informações prestadas pela segunda ré – que não foi 

contatada para cadastrar o autor e fornecer o sinal de TV – inexiste 

opção de serviços livres de mensalidade, embora haja fornecimento de 

serviço pré-pago. Situação que indica ter havido, por parte da primeira ré 

(Via Varejo S/A), desrespeito ao dever de informação adequada[5] (art. 

6º, III do CDC[6]), porque deveria, ao menos, ter informado previamente as 

condições de uso e gozo do serviço em questão e para utilização do 

produto adquirido. Assim, em que pese exista o comando normativo 

supramencionado, a primeira ré não comprova ter informado previamente 

ao autor das condições para contratação – prova essa de sua alçada, 

nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Assim, resta 

inequívoco que esta violou o dever de informação previsto nos arts. 6º, III 

e 31 do CDC, promovendo falha na prestação do serviço in casu. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação do serviço por violação ao 

dever de informação, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. No presente caso a responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano 

moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor às práticas usuais do 

fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, 

trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a compensação 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois 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. 

Entretanto, improcedente é o pleito mandamental consistente na obrigação 

de fornecimento de sinal aberto fornecido pela segunda ré. A uma, por ter 

a segunda ré informado que não presta tal serviço (sinal livre de TV); e a 

duas porque não houve contato prévio (obrigação do consumidor) para 
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cadastramento e gozo de serviços. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

condenar a primeira ré (Via Varejo S/A) ao pagamento do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, simples, a partir da citação. Por fim, em 

relação a segunda ré (Sky Brasil), com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, e artigo 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] 4. Nesse 

passo, em cognição sumária, cumpre notar que é dever do prestador de 

serviços assegurar que o consumidor seja amplamente informado sobre 

todas as características essenciais do serviço ofertado, a exemplo dos 

gastos do usuário com a utilização da franquia contratada com a 

operadora de telefonia. Esta, aliás, é a orientação do princípio da boa-fé 

que deve reger as relações de consumo, bem como dos arts. 6º, III, e 31 

do Código de Defesa do Consumidor. [...] (AgRg na MC 22.428/RJ, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 

25/06/2014) [6] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante pleiteia no ID 13072832 que este juízo determine o 

bloqueio de valores nas contas do reclamado, sob o argumento de que 

não teria dado cumprimento à obrigação. Este juízo, equivocadamente, 

recebeu o pedido de cumprimento de sentença na decisão do ID 6166232, 

determinando a expedição de RPV para pagamento do valor executado. 

Porém, verifico que não há dispositivo da sentença de imposição de 

pagamento de valores à exequente. Há apenas declaração de nulidade da 

prestação de serviço, bem como nítida obrigação de fazer (recolhimento 

do FGTS) e, não obrigação de pagamento à parte reclamante. Ante o 

exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a segunda 

parte da decisão do ID 6166232, no que tange a expedição de requisitório 

de pequeno valor em favor da exequente. Assim, determino, apenas, a 

expedição de Ofício ao reclamado para que, de acordo comando proferido 

na sentença do ID 6166203, efetue o recolhimento do FGTS referente a 

todo o período de prestação de serviço da reclamante, assinalando o 

prazo de 10 dias para cumprimento da medida. Após, caso nada mais seja 

requerido, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011172-97.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA OAB - MT0011125A 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para expedição de certidão, na forma requerida. 

Outrossim, considerando a informação quanto ao endereço atualizado da 

executada, CITE-SE nos termos do despacho do ID 6197776. Caso a 

diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser chamado à ordem. Este juízo, 

equivocadamente, recebeu o pedido de cumprimento de sentença na 

decisão do ID 10711459, determinando a expedição de RPV. Porém, 

verifico que não há no dispositivo da sentença imposição de pagamento 

de valores à exequente. Há apenas declaração de nulidade da prestação 

de serviço, bem como imposição de obrigação de fazer (recolhimento do 

FGTS). Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito 

a segunda parte da decisão do ID 10711459, no que tange a expedição de 

requisitório de pequeno valor em favor da exequente. Assim, determino, 

apenas a intimação do Estado reclamado para que, de acordo comando da 

sentença do ID 6166223, efetue o recolhimento do FGTS referente a todo 

o período de prestação de serviço da reclamante, assinalando o prazo de 

10 dias para cumprimento da medida. Em consequência do acima exposto, 

por não haver qualquer imposição de pagamento de valores à reclamante, 

INDEFIRO o pedido de penhora do ID 13270701. Após, caso nada mais 

seja requerido, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 177 de 478



VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001486-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERACAO ALVORADA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GONCALVES LOPES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

IZILDINHA DA SILVA DI SANTO (EMBARGADO)

CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que os reclamados não foram encontrados no 

endereço fornecido nos autos, promovo neste ato diligências junto ao 

BACEN, para localização de seu endereço atualizado. Considerando que a 

pesquisa foi positiva (documento anexo), CUMPRA-SE o despacho do ID 

10929185. Em sendo infrutífera a citação naquele endereço, INTIME-SE 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Deixo de proceder buscas no sistema 

SIEL, uma vez que para atendimento da providência é imprescindível a 

informação quanto ao nome da genitora e data de nascimento, ou número 

do título de eleitor dos reclamados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON BATISTA DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o conhecimento quanto ao CPF do reclamado, 

promovo diligência no sentido de localizar seu endereço via sistema 

Bacenjud. Providencie-se a citação da executada nos endereços 

constantes do extrato anexo. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011570-68.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A nulidade suscitada na petição do ID 13277277 não pode ser 

analisada por este Juizado. O acolhimento das razões importaria muito 

provavelmente na necessidade de renovação de atos processuais a 

serem praticados na segunda instância, motivo pelo qual somente a E. 

Turma Recursal pode deliberar sobre a controvérsia. Assim, determino 

que sejam os presentes autos encaminhados à E. Turma Recursal para 

apreciação do pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELLA LIBERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido para cancelamento da audiência de conciliação, 

porquanto é fase indispensável do procedimento nos Juizados Especiais 

Cíveis. Dessa forma, mantenho a audiência de conciliação designada para 

o dia 19 de julho de 2018, às 16h30, devendo o reclamado nela 

comparecer sob as penas da lei. Outrossim, no que tange a proposta de 

acordo do ID 13999857, bem como da devolução da cártula de cheque 

juntada no ID 12456240, INTIME-SE o reclamante para manifestação no 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-03.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RAMOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 
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Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001214-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Recebo o pedido de aditamento da inicial, determinando a inclusão 

da pessoa ali indicada no polo passivo da ação. Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RONEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAETE SALES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 
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providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 211825 Nr: 3491-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ARMANDO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intimo o autor do fato, na pessoa de seu advogado, para que comprove 

nos autos o cumprimento da proposta de transação penal aceita em 

audiência preliminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 4104-14.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA NEUZA RODRIGUES BORGES, 

WALDECY VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR - NANITUR VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO MILETO 

PIVOTTO - OAB:13.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO REICHE - 

OAB:18.868-MT, CRISTIANO GAIVA - OAB:6867/MT, IGOR JUNIOR 

BRUN - OAB:9097, MARINES MARQUES - OAB:9967/MT, NIVALDO DE 

ALMEIDA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:8657

 Intimo o exequente por meio de seu advogado para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia, conforme decisão de fls.250 e 251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 2349-57.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIDER GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:2875/MT

 Intimo o exequente por meio de seus advogados para, no prazo de 10 

(dez)dias, requerer o que entender de direito, conforme fls 176.

Decisão

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. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 
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ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13966879. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 5 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SUELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 
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fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 9 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ANTONIO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)
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FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de pedido formulado pelo executado, alegando 

irregularidades nos cálculos apresentado pela exequente referente a 

inclusão da multa de 20%, do art. 774, §5, do CPC e, ainda, excesso no 

valor da execução alusivo às astreintes, bem como excesso de punição 

no que tange a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Devidamente intimada, a exequente manifestou pelo indeferimento dos 

pedidos do executado e o prosseguimento da ação nos exatos valores 

ora executados. No tocante ao excesso de execução das astreintes, 

cumpre, inicialmente, ressaltar que não há dúvida de que a imposição de 

astreintes nas obrigações de fazer ou não fazer tem como finalidade o 

cumprimento da determinação judicial, em consonância com o disposto no 

art. 537, do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito De fato, a decisão judicial poderia 

se tornar inócua caso a obrigação de fazer ali determinada não fosse 

cumprida, sendo protelada eternamente, ou, no caso de descumprimento, 

o credor não fosse ressarcido pelas perdas e danos. No caso dos autos, 

a medida visou compelir o executado a instalação de uma piscina, casa de 

máquinas com filtro, guarda sol e papa terra. Entretanto, a exequente 

alega que a ordem judicial não foi devidamente cumprida até esta data, o 

que deu causa ao direito do exequente de exigir o pagamento da multa por 

meio de execução. Contudo, o valor pleiteado, na data da propositura do 

pedido executivo, alcançou a cifra de R$ 91.669,02 (noventa e um mil 

seiscentos e sessenta e nove reais e dois centavos. Todavia, referido 

montante, se mostra excessivo e desarrazoado, pois o proveito 

econômico perseguido pelo exequente no pedido principal era 

extremamente menor que a quantia ora pleiteada. Por outro lado, 

mostra-se juridicamente viável e razoável a redução do valor alcançado 

pela multa diária e a sua limitação ao patamar de 40 (quarenta) salários 

mínimos, valor da época em que iniciado o procedimento de cumprimento 

de sentença (acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC), considerando-se que o teto máximo permitido nas 

ações propostas nos juizados especiais cíveis estaduais - 40 salários 

mínimos - tendo em vista o permissivo legal do § 1º, inciso I, do art. 537 do 

CPC, in verbis: § 1º: O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o 

valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique 

que: I – se tornou insuficiente ou excessiva. Nesse sentido é farta a 

jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL - EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - EXCESSO - REDUÇÃO - A 

multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, 

devendo ser reduzida a patamares razoáveis. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 

793.491/RN - (2005/0167371-8) - 4ª T. - Rel. Min. Cesar Asfor Rocha - DJU 

06.11.2006) Caberá ao juízo de primeiro grau precisar a quantidade de 

dias em que incorreu em mora a recorrida, além do quantum devido a título 

de astreintes, jamais perdendo de vista a regra de proporcionalidade 

estampada no § 6º do art. 461 do CPC. 4. Recurso Especial provido. (STJ - 

RESP 200600772423 - (836349 MG) - 1ª T. - Rel. Min. José Delgado - DJU 

09.11.2006 - p. 263) Torna-se cabível a redução de ofício da multa 

cominatória imposta para o cumprimento de obrigação quando esta 

desbordar de um critério de razoabilidade, afastando-se, assim, de sua 

finalidade, que é a de compelir ao cumprimento da obrigação, situação que 

se cogita no caso posto em exame, uma vez que se aproxima 

demasiadamente do valor cominado na própria obrigação. Aplicação do 

art. 461, § 6º do CPC. V - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente 

provido. (TJMA - AI 12.197/2005 - (57.913/2005) - São Luís - 1ª C.Cív. - 

Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 24.11.2005) PROCESSO CIVIL - 

ASTREINTES - POSSIBILIDADE, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE REVISÃO 

DA MULTA ORIGINÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OFENSA À COISA 

JULGADA - INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE - Uma vez verificado que a multa não cumpriu com sua 

função coercitiva, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no 

enriquecimento indevido da parte contrária, o juiz poderá reduzir o crédito 

resultante da incidência das astreintes. Aplicação dos artigos 644 e 461, § 

6º, do Código de Processo Civil. A redução da multa não implica em ofensa 

à coisa julgada, posto que o crédito resultante das astreintes não integra a 

lide propriamente dita e, portanto, não faz parte das "questões já 

decididas, relativas à mesma lide". (artigo 471, CPC). Mesmo que o valor 

da multa seja reduzido pelo juízo da execução, em face da sua 

excessividade, o executado deve responder pela totalidade do ônus 

sucumbencial, posto que foi ele quem deu causa à execução ao não 

adimplir com as astreintes. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso 

parcialmente provido. (TJRS - APC 70013433461 - 16ª C.Cív. - Rel. Des. 

Claudir Fidelis Faccenda - J. 21.12.2005) (negrito nosso) No mesmo 

sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RMS 33155 / 

MARECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2010/0189145-8 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 28/06/2011 Data 

da Publicação/Fonte DJe 29/08/2011 RSTJ vol. 223 p. 412 Ementa. 

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. 
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ALÇADA. LEI 9.099/1995. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ 

admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de 

Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. 2. Dispõe o 

art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, que compete ao Juizado Especial 

promover a "execução dos seus julgados", não fazendo o referido 

dispositivo legal restrição ao valor máximo do título, o que não seria mesmo 

necessário, uma vez que o art. 39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a 

sentença condenatória na parte em que exceder a alçada estabelecida 

nesta lei". 3. O valor da alçada é de quarenta salários mínimos calculados 

na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar 

valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento 

(correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não 

alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos 

acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título. 4. 

Tratando-se de obrigação de fazer, cujo cumprimento é imposto sob pena 

de multa diária, a incidir após a intimação pessoal do devedor para o seu 

adimplemento, o excesso em relação à alçada somente é verificável na 

fase de execução, donde a impossibilidade de controle da competência do 

Juizado na fase de conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada 

preclusão. Controle passível de ser exercido, portanto, por meio de 

mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, na fase de 

execução. 5. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 

conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar - e 

executar - multas coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos 

com a alçada respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da 

opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a 

demora em seu cumprimento não deve resultar em execução, a título de 

multa isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada. 6. O valor 

da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a 

qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 

461, § 6º). Redução do valor executado a título de multa ao limite de 

quarenta salários mínimos. 7. Recurso provido. Acórdão A Turma, por 

unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário em mandado de 

segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e 

Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Conforme a orientação 

do C. STJ, em especial pelo voto do Ministro Luis Felipe Salomão no julgado 

acima citado, necessária, nesse passo, a redução do valor da execução 

perante o Juizado Especial a título de multa cominatória ao limite de 

quarenta salários mínimos da época em que iniciada a execução, 

acrescido de correção monetária e juros de mora, pois se a multa até este 

limite não for suficiente para constranger o devedor a cumprir a sentença, 

restará ao credor, que livremente optou pela via do Juizado, valer-se do 

outros meios, como a notícia crime por desobediência à ordem judicial ou o 

ajuizamento de nova ação perante a Justiça Comum, caso o 

inadimplemento da obrigação tenha dado origem a danos posteriores ao 

ajuizamento da ação no Juizado. É cabível a redução do valor da 

execução a título de multa cominatória ao limite de quarenta salários 

mínimos perante o Juizado Especial, acrescido de correção monetária e 

juros de mora, porque, embora o Enunciado 25 do Fórum de Juizados 

Especiais preceitue que a multa cominatória e todos os consectários da 

condenação não encontrem barreira nos quarenta salários mínimos, o 

prudente arbítrio do juiz não pode deixar que esses consectários 

ultrapassem sobremaneira o teto do juizado, permitindo, assim, o 

cumprimento e a efetividade da decisão judicial. Como visto alhures, o 

único objetivo das astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial e 

não provocar o enriquecimento sem causa do credor, o que fatalmente 

aconteceria se acatasse a quantia que a exequente pretende executar. 

Pelo exposto, não vejo qualquer ofensa à coisa julgada e ao direito 

adquirido, ao princípio do controle hierárquico, à preclusão pro judicato ou 

à adstrição do juiz ao pedido da parte. Portanto, se a parte descumpre 

determinação judicial sujeita a cominação de multa diária, é possível que, 

mesmo na fase de cumprimento de sentença, o valor total das astreintes 

seja limitado ao conteúdo econômico do bem que se buscava a entrega ou 

da obrigação que se visava o cumprimento ou do ato que se queria a 

abstenção. Por todo o exposto, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do 

CPC, reduzo a multa cominatória aplicada à executada ao patamar de 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes à época do ajuizamento do pedido de 

cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. No tocante a alegação de 

excesso de punição em relação a determinação para inscrição do nome 

do executado nos cadastros restritivos, verifica-se que não lhe assiste 

razão, uma vez que a medida, legalmente prevista, visa de dar mais 

efetividade à execução do título. Se o executado considera que se trata 

de medida por demais gravosa, deve buscar por qualquer meio satisfazer 

o crédito que, aliás, é incontroverso. O executado, foi devidamente 

intimado para o pagamento do débito e não foram encontrados bens em 

seu nome passíveis de penhora; portanto, nada obsta a inclusão do seu 

nome nos cadastros restritivos de inadimplentes, conforme autoriza o art. 

782, § 3º, do CPC, razão pela qual não há que se falar em "excesso de 

punição" na determinação em questão. Por fim, no que tange ao 

descabimento da execução da multa do art. 774, inciso II, verifica-se que 

embora no despacho do ID 6216259 tenha constado apenas advertência 

para cumprimento da determinação, o executado não cumpriu com a 

determinação do Juízo, o que vem prejudicando o regular andamento e a 

satisfação da execução e, conforme entendimento jurisprudencial, tal 

atitude representa ato atentatório a dignidade da justiça. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ART. 600, IV E ART. 601, DO 

CPC. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO 

À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. Executado intimado para indicar bens 

à penhora, na forma do art. 600, IV, do CPC. Ausência de manifestação. 

Ato atentatório à dignidade da justiça. Aplicação da multa prevista no art. 

601 do CPC. Precedentes doutrinário e jurisprudencial. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70062888342, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 23/02/2015). (TJ-RS - AI: 70062888342 

RS , Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 

23/02/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/03/2015) Assim, com base no art. 774, parágrafo único 

do CPC, fixo multa de 10% sobre o valor atualizado do débito principal ao 

executado (portanto, sem considerar as astreintes). Intime-se a exequente 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculo atualizado do 

crédito exequendo, obedecendo as balizas da presente decisão, bem 

como requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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Vistos. Em análise ao pedido do ID 12759923, verifica-se que o reclamante 

ajuizou ação de indenização em face de Losango Promoções e City Lar, a 

qual foi julgada procedente, conforme ID 6320428. Apenas o reclamado 

Losango Promoções interpôs recurso inominado, acolhido em segundo 

grau de jurisdição, reformando-se o julgado, de modo a julgar 

improcedente a declaração de inexistência do contrato, bem como a 

condenação a título de danos morais. Alega o reclamante subsistir em 

relação ao reclamado City Lar a condenação, motivo pelo entende que 

deva se prosseguir com a execução. A questão posta se restringe a 

analisar se a decisão de segundo grau, que deu provimento ao recurso, 

julgando improcedente os pedidos, alcançaria ambos os reclamados, 

tendo em vista que apenas um deles recorreu. Não assiste razão ao 

reclamante, diante do que dispõe expressamente o art. 1.005 do CPC: Art. 

1.005 – O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, 

salvo se distintos ou opostos seus interesses. Parágrafo Único – Havendo 

solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará 

aos outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. No 

caso, o reclamante ingressou com ação declaratória de inexistência de 
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débito e indenização por danos morais em face dos reclamados, 

litisconsortes passivos, ao fundamento de que seu nome havia sido 

inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito pela reclamada 

Losango Promoções em consequência de um financiamento realizado com 

a reclamada City Lar. Verifica-se que havia solidariedade dos reclamados, 

nos que tange à relação jurídica afirmada. Conforme leciona Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª ed., ed RT, SP, pág. 936/937): “Solidariedade: A existência 

de solidariedade no que tange à relação jurídica material afirmada em juízo 

não impõe, por si só, a formação de litisconsórcio unitário no processo. 

Para que exista litisconsórcio unitário é imprescindível que se afirme 

relação jurídica material incindível em juízo; do contrário, o litisconsorte é 

simples. O art. 1.005, parágrafo único, CPC, estende os efeitos da 

interposição de um recurso por um litisconsorte, em regra, simples aos 

demãos consortes, desde que se afirme entre eles solidariedade. Trata-se 

de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que 

exista litisconsórcio unitário. O art. 1.005, parágrafo único, CPC, deve ser 

lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos 

polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável 

comum, o julgamento benéfico a todos aproveita.” Assim, havia um 

interesse comum entre os reclamados, que se encontravam em situação 

idêntica e tinham o mesmo interesse. Logo, a decisão de segundo grau 

que julgou improcedente a indenização em danos morais ao outro se 

estende, não havendo que se falar em execução em face do que não 

apresentou recurso. No mesmo sentido, julgado do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. EXTENSAO DOS 

EFEITOS DO RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS LITISCONSORTES. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O recurso interposto por um 

dos litisconsortes não produz efeitos para os demais, salvo nas hipóteses 

de litisconsórcio unitário. Precedentes: AgRg no REsp 770.326/BA, 6ª 

Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe 

27.9.2010; EDcl no RMS 19.635/MT, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe 16.6.2008; REsp 827.935/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe 27.8.2008; REsp 209.336/SP, 6ª Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJ 26.3.2007. 2. Hipótese em que o 

Tribunal a quo asseverou que o litisconsórcio entre os entes públicos é 

simples, já que os interesses defendidos nos autos principais são distintos 

e opostos, de modo que podem ser decididos de maneira diferente. 3. 

Dessa forma, a análise da pretensão recursal, no sentido de que os 

efeitos do agravo do Município devem se estender ao Estado, com a 

consequente inversão do julgado no tocante à existência de interesses 

opostos e distintos, é tarefa que exige prévia revisão da matéria 

fática-probatória dos autos, razão pela qual não pode ser conhecida, face 

ao óbice preconizado na Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não 

conhecido (STJ – Resp: 1225174 RS 2010/0205390-5, Rel: Ministro Mauro 

Campbell Marques, 22/03/2011, T2 – Segunda Turma, DJE 31/03/2011). 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do ID 12759923, devendo a parte 

reclamante, no prazo de 10 dias, depositar nos autos o valor levantado no 

ID 11440398. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE a 

reclamada City Lar para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito. Com a manifestação, conclusos para deliberações. Não havendo 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012377-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE SAGUIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

PAULO RICARDO FRANÇA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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

9.099/95. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há 

nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. Passo diretamente à 

análise do mérito. O pedido deve ser julgado improcedente. O reclamante 

informa na inicial que foi vítima de calúnia praticada pelo primeiro 

reclamado, que é funcionário do segundo reclamado, uma vez que foi 

acusado no seu trabalho e perante terceiros de furto de duas picanhas no 

supermercado reclamado. Ocorre que o reclamante não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com efeito, o reclamante 

juntou com a inicial apenas cópia do termo de audiência do Termo 

Circunstanciado de nº 13174-06.2015.8.11.0055 (Cód 198024), que 

tramitou perante o Juizado Especial desta Comarca, no qual o primeiro 

reclamado aceitou a proposta de transação penal. Ocorre que a aceitação 

de proposta de transação penal, por si só, não pressupõe assunção de 

culpa. Além disso, a única outra prova apresentada é a cópia de um 

Boletim de Ocorrência policial, que por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, tem valor relativo. Por outro lado, ambos os reclamados 

rechaçam a pretensão do reclamante, informando que os fatos narrados 

na inicial não ocorreram. Na hipótese, não há que se falar em inversão do 

ônus da prova, porque seria impossível aos reclamados a produção de 

prova de fato negativo. Assim, o ônus da prova recai sobre o reclamante. 

Cumpre salientar que a demonstração dos fatos alegados na inicial é de 

fácil produção, já que bastava o reclamante trazer a testemunha a que se 

refere no citado Termo Circunstanciado para narrar os fatos informados. 

Ao revés, no entanto, ele próprio dispensou a produção de prova oral, 

pleiteando o julgamento do pedido no estado em que se encontra o 

processo. Necessário ressaltar que em feitos que tramitam perante o 

Juizado Especial, vigoram as mesmas regras previstas no CPC (art. 373), 

no tocante ao ônus da prova. Ou seja, compete à parte interessada provar 

o que alega. Como já afirmado, da análise dos elementos constantes nos 

autos e das regras de distribuição do ônus da prova, constata-se que não 

há comprovação de que o reclamado PAULO RICARDO tenha feito as 

acusações de furto narradas na peça de ingresso. Conforme acima 

mencionado, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova 

dispostas no art. 373 do CPC, alegado o direito pelo autor, e não sendo 

hipótese legal de inversão, compete a este a prova do alegado. Ocorre 

que o reclamante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus. A 

jurisprudência é iterativa neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação 

indenizatória, através da qual o autor pretende a condenação da ré ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de 

supostas calunias e difamações proferidas contra sua pessoa, julgada 

improcedente na origem. O artigo 927 do código civil prevê que aquele 

que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua 

vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

As provas acostadas aos autos revelam-se insuficientes para comprovar 

o liame entre a conduta descrita pelo autor e os danos supostamente 

sofridos. Da análise da prova colhida aos autos, verifica-se que não 

houve conduta capaz de caracterizar efetivamente danos morais e 

imateriais, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, 

CPC/2015. A pretensão da parte autora esbarra na falta de comprovação 

da existência do primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, 

o ato ilícito, pois sem conduta antijurídica não há falar em dever de 

indenizar. Nesse contexto, não restou demonstrado nos autos qualquer 

prejuízo de ordem moral sofrido pelo autor, sendo imprescindível a 

comprovação da ocorrência de danos que ultrapassem o mero dissabor, o 

que, ao meu sentir, não restou firmemente demonstrado. APELAÇÃO 

DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076765866, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

24/05/2018) (grifos) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Na forma do artigo 523, 

§ 1º, do CPC de 1973, aplicável ao caso à época da interposição do 

Recurso de Agravo Retido, o requerimento expresso era condição 

necessária para o conhecimento dessa espécie recursal, que, nessas 

condições, não reúne os pressupostos para ser admitido. 2. No caso, a 

prova produzida em contraditório não é capaz de atestar a ocorrência da 

calúnia e da difamação narrada na petição inicial, de forma que se justifica 

a improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado 
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pelos demandantes em face do demandado. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70074094590, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 

28/09/2017) (grifos) A responsabilidade civil é uma das fontes das 

obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem 

em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é 

aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. O pedido inicial 

está baseado no Direito comum, amparada pelo artigo 186 do Código Civil 

de 2002: Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Assim sendo, o julgamento 

mais justo e equânime, considerando as circunstâncias fáticas acima 

analisadas, é a improcedência total dos pedidos. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a reclamação. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 6 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL n.18/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - torna público o resultado final dos classificados 

do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes 

de Nível Médio

* O Edital n° 18/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.17/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - torna público o Gabarito Definitivo do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de Nível 

Médio.

* O Edital n° 17/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001415-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ BISSOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001415-53.2018.8.11.0045. AUTOR: 

FLAVIO LUIZ BISSOTTO RÉU: INSS Vistos etc. I. Diante do teor da petição 

de fl. id. 13552131, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04/09/2018, às 14h30min. II. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do CPC. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistentes técnicos. III. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). IV. A inércia na intimação das 

testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do 

CPC). V. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu 

advogado. VI. Proceda-se com a exclusão da Procuradoria da União, 

conforme requerido à fl. id. 13552131. Proceda-se ainda com a inclusão 

do requerido corretamente para intimação via sistema, via impossibilidade 

de notificação deste gabinete dada a incorreta qualificação do instituto 

requerido. VII. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000793-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BRUNA PETRY FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000793-08.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 341.729,47 

REQUERENTE: FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI INVENTARIADO: 

FERNANDO FONTANA Intimação dos doutos advogados da terceira 

interessada (Bruna Petry Flores) para que proceda-se com a distribuição 

por dependência e autuado em associação ao presente processo de 

inventário. 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002680-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002680-90.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSE 

FERNANDES Vistos etc. I. Processe-se independentemente do pagamento 

de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte 

executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, 

sob pena de a penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os 

legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, 

proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da 

Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de 

citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como 

para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e 

“6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001309-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001309-91.2018.8.11.0045; Valor 
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causa: R$ 60.143,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VANDERLEI LIMA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. 1.Trata-se de “Ação Revisional de Financiamento c/c Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência” proposta por VANDERLEI LIMA DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando, em 

apertada síntese, a ocorrência de cobranças abusivas (juros e multas) 

nos instrumentos de confissão de dívida entabulados com a requerida. 

Sustenta que afastando as abusividades apontadas o débito já se 

encontra quitado, fazendo jus, ainda, a restituição da diferença paga a 

maior e à repetição de indébito. Pleiteia pela concessão de tutela urgência, 

a fim de evitar possíveis efeitos da indicação de protesto realizada pela 

requerida, bem como abstenção de colocar o autor em quaisquer 

cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já tenha feito para que 

procedam com a imediata exclusão, sob pena de multa diária. Requer 

ainda a suspensão do contrato sub judice enquanto perdurar a presente 

lide para assegurar ao Autor a manutenção de posse do veículo, bem 

como depositar em juízo as parcelas nos valores quem entendem ser 

devidos. 2. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela de urgência foi 

inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Conquanto, conjecturo que não é o caso do deferimento do adiantamento 

pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados 

até o presente momento processual pela parte autora não demonstram o 

probabilidade do direito, uma vez que não pode-se averiguar de plano, os 

vícios contratuais apontados. Ademais, as questões ventiladas na exordial 

não possuem amparo na jurisprudência predominante dos Tribunais 

Superiores. Deveras, não vislumbro de plano a propalada abusividade na 

taxa de juros. Ademais, é notória a licitude da capitalização de juros nos 

contratos bancários, logo, a insurgência da parte autora contra os 

encargos não é satisfatória, em si mesma, para concessão da tutela de 

urgência. Para mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de abstenção da 

inscrição do nome da contratante nos cadastros de proteção ao crédito 

depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três 

elementos: “a) ação proposta pelo contratante contestando a existência 

integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança 

indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a 

contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação 

de caução idônea, a critério do magistrado[1]”. Com efeito, na espécie, 

restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. Não posso deixar de 

enfatizar ainda, que o beneplácito da manutenção do bem na posse do 

autor, pelas alegadas ilegalidades contratuais, obsta antecipadamente o 

exercício do direito publico subjetivo de ação do requerido e predispõe a 

própria demandante a um venturo inadimplemento, eis que, ações desta 

estirpe vêm sendo refutadas reiteradamente por esse juízo e pela 

jurisprudência prevalecente. Corroborando o entendimento profligado 

nesta decisão trago os seguintes arestos: “Em sede de ação que 

questiona a abusividade de cláusulas de contratos de financiamento, o 

pedido de tutela antecipada que autoriza o depósito de valores elaborados 

unilateralmente pela parte interessada, a fim de evitar a inscrição do nome 

do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e descaracterizar a 

mora, precisa estar fundamentado na verossimilhança do direito alegado. 

Ademais, importa considerar a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça." Agravo não provido. Processo AI 1501042420118260000 SP 

0150104-24.2011.8.26.0000 Órgão Julgador12ª Câmara de Direito Privado 

Publicação 23/09/2011. Julgamento 21 de Setembro de 2011. Relator 

Sandra Galhardo Esteves “Ementa - TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE 

DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% 

AO ANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE 

VALORES “INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO 

ELABORADO UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido 

liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na 

plausibilidade do direito invocado. Agravo não provido. Processo AG 

2089803520128260000 SP 0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão 

Julgador 12ª Câmara de Direito Privado. Julgamento 24 de Outubro de 

2012. Relator Sandra Galhardo Esteves” “TUTELA ANTECIPADA. 

Revisional de contrato bancário c.c. consignação judicial do valor tido 

como incontroverso. Manutenção da posse do veículo financiado e 

impossibilidade de inscrição do nome do mutuário nos cadastros de 

inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso 

não provido”. (AI n.º 0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de 

Direito Privado” 3. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência pretendida. 3.1. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13/08/2018, às 

09h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. 3.2. Intime-se a parte requerida quanto aos 

termos da presente decisão e com relação à audiência designada, e cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. 3.3. O prazo para resposta será de 

15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver auto 

composição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 3.4. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

3.5. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 3.6. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 3.7. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 3.8. Havendo desinteresse na auto composição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). 3.9. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). 4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita nos moldes do art. 98 

e seguintes do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 6. Às 

providencias. CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) 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

 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

 Intima-se a parte Autora para recolher, no prazo legal, a(s) guia(s) de 

diligência(s), conforme descrito na Certidão de fls.251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99422 Nr: 5524-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPPER PARTS COMPONENTES AUTOMOTIVO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se sobre fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 81388 Nr: 599-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:MT/13.512-A

 Intima-se a parte autora para manifestar-se a respeito da carta precatória 

retornada via malote digital, juntada nestes autos às fls.163/187, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101934 Nr: 22433-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se acerca da certidão do Oficial 

de Justiça juntada às fls. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 145427 Nr: 6525-84.2017.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LEANDRO LIRA - 

OAB:62.285/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para que, querendo-se impugnar a contestação 

juntada nestes autos às fls. 70/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36334 Nr: 1358-33.2010.811.0045

 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: RUMILDA ELÓDIA MORAGA CARDOSO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA CIDADE DE MOGI GUAÇÚ EDITORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se acerca do AR juntado às fls. 

132vs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87929 Nr: 1779-18.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se acerca da certidão do Oficial 

de Justiça juntada às fls. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 6123-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA-EPP, 

RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH, RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH, 

WAZLAWICH & WAZLAWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para que se manifeste dentro do prazo legal, 

sobre a devolução da carta precatória sob fls. 83 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105118 Nr: 1359-42.2015.811.0045

 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): PORTAL AGRONEGOCIOS COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA ME, ALEKSANDRO FERREIRA, MARIA CRISTINA RIBEIRO 

DOS SANTOS, GIOVANI ZAMBERLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 81, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 940-95.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, GLASSEI TEREZINHA 

RIBEIRO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Código 35924.

Vistos etc.

I. Carga desnecessária.

II. Cumpra-se integralmente com o despacho proferido à fl. 748.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101727 Nr: 22342-96.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 101727

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 182.

 II. Nos moldes do despacho de fl. 173, expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 151614 Nr: 822-41.2018.811.0045

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DANIEL LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:SC/26815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Bello Adam - 

OAB:SC/33.648, Rodrigo Campo Louzeiro - OAB:SC/37.282

 Intimam-se, as Partes, para manifestar sobre a realização da pericia 

médica conforme fls. 79/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 1058-66.2013.811.0045

 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: LEONES FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 87250

Vistos etc.

As partes entabularam acordo, conforme se verifica às fls. 56/57, 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado para que surta seus 

jurídicos efeitos.

 Em consequência, por ter sido solicitado suspensão do processo até o 

momento da quitação da dívida, momento esse que já decorreu, intime-se a 

parte autora para que nos prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto 

ao adimplemento da dívida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 9 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95666 Nr: 2454-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BIANCHI, VILSON JOSÉ BIANCHI, 

GELSON BIANCHI, VALDIRA SALETE NOAL BIANCHI, BERNARDETE 

CAMPEOL BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 95666.

Vistos etc.

I. Certifique-se a secretaria quanto a interposição ou não de embargos.

 II. Expeça-se mandado de busca e apreensão contra os devedores 

visando à apreensão do produto devido (por ora, sendo aquele indicado 

na inicial) nos armazéns de armazenamento de grãos indicado à fl. 

153/154.

III. Com o retorno do mandado supra, abra-se vista dos autos à parte 

exequente para promover o andamento no prazo de 10 (dez) dias.

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.: 105779 Nr: 1677-25.2015.811.0045

 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: JULIO CESAR LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, DAIANY 

FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimam-se as partes para manifestar-se sobre, a Proposta de Honorários 

referente à execução de trabalhos periciais, juntada nestes autos nas fls. 

231.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001978-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001978-47.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARLENE FERREIRA LACERDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Idade Rural proposta por Marlene 

Ferreira Lacerda, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

almejando benefício previdenciário que intitula ter direito. 2. Da análise dos 

autos, infere-se que, em casos como o presente, é concorrente a 

competência do Juízo Federal com jurisdição sobre o domicílio do autor e 

do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo prevalecer a 

opção exercida pelo segurado, a teor do preconizado na Súmula nº. 689 

da Suprema Corte: “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição 

previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas varas 

federais da capital do estado-membro”. Nas hipóteses em que a comarca 

não é sede de vara do juízo federal, dispõe a Constituição Federal em seu 

artigo 109, § 3º, que: “Serão processadas e julgadas na justiça estadual, 

no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado”. Conclui-se, 

assim, que o segurado não tem a faculdade de aforar feito contra a 

Autarquia Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de 

seu domicílio, tendo em vista que a finalidade da norma inserta no art. 109, 

§ 3º, da CF, que versa que a competência delegada, é justamente de 

oportunizar e facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local 

onde vive, naturalmente considerando as dificuldades, financeiras 

inclusive, de deslocar-se para outro foro. Diferentemente do que 

normalmente ocorre nos casos de competência territorial, aqui não há que 

se falar em competência relativa do Juízo Estadual do domicílio do autor, 

mas, sim, em competência absoluta deste em relação aos demais Juízos 

Estaduais, decorrente da norma constitucional que prevê a delegação. É 

que, tendo o autor optado por não propor a ação no Juízo Federal, não há 

delegação senão para o Juízo de Direito do domicílio, sendo os demais 

Juízos absolutamente incompetentes para o trato da matéria. Sendo 

absoluta a competência, cabível sua declinação, de ofício, não se 

aplicando a regra processual de prorrogação da competência por 

inexistência de exceção oferecida pela autarquia ré. Os seguintes 

precedentes bem confortam tal entendimento: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - ART. 109, § 3º, 

CF - JUÍZOS ESTADUAIS DE COMARCAS CONTÍGUAS - DETERMINAÇÃO 

DO ENDEREÇO DO AUTOR - COMPETÊNCIA FUNCIONAL, PORTANTO, 

ABSOLUTA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. 

O art. 109, § 3º da CF faculta ao beneficiário da Previdência Social ajuizar 

ação no foro da Justiça Estadual da comarca onde tem domicílio. Tal 

competência funcional deriva do texto constitucional, por isso é absoluta e 

declarável ex officio. Precedente desta Seção (CC 96.01.32950-1/MG, Rel. 

JUIZ ALOISIO PALMEIRA, 1ª Seção, DJ 28.04.97, p. 27928). 2. 

Comprovado nos autos que o autor é domiciliado em Timóteo/MG, é 

competente o Juízo suscitante à qual pertence o domicílio. Há de ser 

observada a regra constitucional acerca da competência, que não chega 

ao ponto de permitir, na espécie, a livre escolha do foro por parte do 

beneficiário. 3. Competência do juízo suscitante, para onde devem ser 

remetidos os autos. (TRF-1ª Região - CC 2000.01.00.081432-4/MG, Rel. 

Juiz Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Seção, DJ p.441 de 

05/11/2001) PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ENTRE VARAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DELEGADA. DOMICÍLIO DA 

PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 109, § 3º, CF. 1 - 
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Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre dois 

juízes estaduais, tendo o segurado ajuizado a ação previdenciária na 

comarca que não é de seu domicílio. - Segundo interpretação 

jurisprudencial e à vista do contido no § 3º do art. 109 da CF, o segurado, 

cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções de 

aforamento da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o 

Juízo Estadual da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado-membro. 2 - Tendo o segurado optado por ajuizar a ação 

previdenciária perante Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à 

comarca que seja de seu domicílio, mas não em outro Juízo Estadual onde 

não resida, como na hipótese presente, pois em relação a esse foro não 

há competência delegada. É que em se tratando de conflito de 

competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, somente um deles 

detém a delegação da competência federal, não se aplicando nesse caso 

a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o princípio 

da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC), por não se tratar de 

competência relativa, mas, sim, de competência absoluta decorrente de 

norma constitucional (§ 3º do art. 109 da CF). 3 - Conflito conhecido para 

declarar a competência do juízo Suscitante. (TRF4, Conflito de 

Competência n. 2006.04.00.022544-9, Terceira Seção, Rel. Juiz Federal 

Jorge Antonio Maurique, DJ 23-08-2006) CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA O INSS. 

ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face 

do disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, tratando-se de litígio 

contra instituição da previdência social, o ajuizamento da ação, se não 

ocorrer na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser 

feito tanto perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as 

varas federais da capital do Estado-membro. Precedentes. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (STF, RE n. 293.246-9/RS, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 02-04-2004) PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA RURAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE 

DIREITO DE COMARCAS DIFERENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. 

ABSOLUTA. A competência funcional é absoluta, insusceptível de 

modificação (CF - artigo 109, parágrafo 3º). O foro competente para 

processar e julgar pedido de aposentadoria ou outro benefício devido pela 

Previdência Social é o do domicílio do segurado ou beneficiário. Cabimento 

da declaração, de ofício, da incompetência. (TRF-1ª Região - CC 

96.01.32950-1/MG, Rel. Juiz Aloísio Palmeira, Primeira Seção, DJ p.27928 

de 28/04/1997) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO E VARA ESTADUAL EM QUE PROPOSTA A AÇÃO. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. 1. 

Em se tratando de ação proposta por beneficiário da previdência social 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, perante a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, nos termos do § 3º, art. 109, 

da CF/88, afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da 

comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. A faculdade 

de escolha de foro não possibilita a propositura de ação previdenciária 

perante Juízo de Direito estranho ao domicílio do segurado/beneficiário ou 

ao do INSS. 2. Residente o autor na Comarca de Jaru/RO, que não é sede 

de vara federal, nem se encontra incluída na jurisdição do Juízo de Direito 

da Comarca de Machadinho do Oeste/RO, correta a decisão do Juízo de 

Direito desta de declinar, de ofício, a competência para processar e julgar 

a ação previdenciária ao Juízo Estadual com jurisdição no foro de domicílio 

do autor (Comarca de Jaru/RO). 3. Conflito Negativo de Competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. A Seção, por unanimidade, conheceu do 

conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. (TRF-1ª Região – CC 64646 RO 

2008.01.00.064646-9, Relator(a): Des. Federal Francisco De Assis Betti, 

julgamento: 17/03/2009, Primeira Seção, Publicação: 06/04/2009 e-DJF1 

p.68) 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 109, § 3º, da CF e art. 

64, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar 

e julgar o presente feito, e determino sua remessa ao Juízo Estadual do 

domicílio do autor, naturalmente competente para o seu deslinde. Se a 

cidade do domicílio do autor for sede da Justiça Federal, a esta os autos 

deverão ser encaminhados. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 5. Às providencias. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002460-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO RAYOL DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002460-92.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CASSIO RAYOL DE LIMA REQUERIDO: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por CÁSSIO RAYOL DE LIMA em desfavor de UNEMAT – 

Universidade do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que 

realizou o processo seletivo para o ingresso no primeiro semestre de 2018 

para o curso de Engenharia de Alimentos, concorrendo como cotista de 

escola pública. Alega ainda que apesar de ter tido sua inscrição como 

cotista deferida, seu pedido para matricular-se no curso foi indeferido 

devido ao fato do mesmo ter cursado o terceiro ano do ensino médio em 

escola filantrópica. Requer, em liminar, a matrícula para o imediato ingresso 

na instituição. No mérito a procedência da ação para matricular o 

Requerente na instituição, ora Requerida, e que seja desconsiderado o 

tópico nº 6.2 – do edital de nº 001/2018. 2. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso, quanto à probabilidade de direito, 

examinamos que o regime de cotas para o ingresso no ensino superior, no 

caso, é regido pela Resolução nº 071/2016 - CONEP (cotas para 

estudantes do ensino público) e pelo edital nº 001/2018 – CONVEST, 

processo seletivo simplificado 20018/1*, no qual, ambos, em seus 

dispositivos legais, sejam respectivamente no art. 5º e itens 2.1 e 6.2, 

dispõe que: Art. 5º: Para concorrer às vagas destinadas à Escola Pública, 

o candidato deverá comprovar, no ato da matrícula, que cursou, 

integralmente, o Ensino Médio em Escola Pública. A Resolução nº 071/2016 

ainda dispõe em seu §2º que não poderão concorrer às vagas 

específicas para Escola Pública os candidatos que tenham cursado o 

Ensino Médio em escolas particulares, mesmo com bolsa de estudo. Desta 

feita, da simples leitura do dispositivo acima, verifica-se que a parte autora 

não faz jus a cota de estudante de escola pública, pelo fato de não ter 

cursado o 3º ano do ensino médico em escola pública, apesar de a 

instituição cursada ser considerada filantrópica, o que acaba por não se 

enquadrar na exigência legal. Nesse sentido, como não se pode equiparar 

a instituição filantrópica à rede pública de ensino, não restam dúvidas que 

o pedido deva ser negado. Anda nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE 

MATRICULA EM UNIVERSIDADE - SISTEMA DE COTAS (MODALIDADE 

AÇÃO AFIRMATIVA) - EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA - AUTONOMIA 

UNIVERSITÁRIA - ALUNO QUE CURSOU AS DUAS PRIMEIRAS SÉRIES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PARTICULAR - IMPOSSIBILIDADE DE 

CRIAÇÃO DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “Orientação adotada pela 

jurisprudência do STJ é no sentido de que as normas que regulam o 

sistema de reserva de vagas e impõem como critério a realização do 

ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública não podem 

ser interpretadas extensivamente para abarcar instituições de ensino 

particulares, sob pena de inviabilizar o fim buscado por meio da ação 

afirmativa. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg. no REsp 

1453356/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

Julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014). (AI 120390/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 19/05/2015). ADMINISTRATIVO - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENSINO 

SUPERIOR - PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO - COTAS PARA 

INGRESSOS DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA - REALIZAÇÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA PÚBLICA - 

REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL - ALUNO BOLSISTA – 

IMPOSSIBILIDADE EXCEÇÕES SUBJETIVAS - RECURSO PROVIDO. Em se 

tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação 

ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente 

conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva 
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inscrição. As normas que regulam o sistema de reserva de vagas e 

impõem como critério a realização do ensino fundamental e médio 

exclusivamente em escola pública não podem ser interpretadas 

extensivamente para abarcar instituições de ensino particulares, sob pena 

de inviabilizar o fim buscado por meio da ação afirmativa (AI 115670/2014, 

DES. MARCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, 

Publicado no DJW 12/03/2015). Ressalta-se ainda que no mesmo 

julgamento por não se enquadrar inclusive nas exigências editalícia do 

caso deixou-se assentado que não teriam direito à cota os alunos 

oriundos de escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais (dirigidas 

por organizações religiosas), ainda que mantida por convênio com o poder 

público. Trago outro julgado, um pouco mais antigo do STJ, também foi 

nesse sentido: (...) 7. O ingresso na instituição de ensino como discente é 

regulamentado basicamente pelas normas jurídicas internas das 

universidades, logo a fixação de cotas para indivíduos pertencentes a 

grupos étnicos, sociais e raciais afastados compulsoriamente do 

progresso e do desenvolvimento, na forma do artigo 3º da Constituição 

Federal/88 e da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as 

formas de Discriminação Racial, faz parte, ao menos - considerando o 

nosso ordenamento jurídico atual - da autonomia universitária para dispor 

do processo seletivo vestibular. 8. A expressão "tenham realizado o 

ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil", 

critério objetivo escolhido pela UFPR no seu edital de processo seletivo 

vestibular, não comporta exceção sob pena de inviabilização do sistema 

de cotas proposto. Recurso especial provido em parte. (REsp 1132476/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/10/2009, DJe 21/10/2009). Assim, em juízo de cognição sumária, 

verifica-se o afastamento da probabilidade de direito e não verifica-se 

urgência quanto ao deferimento do pleito, e risco de a parte autora sofrer 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação com a não concessão da 

liminar, neste momento, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo 

da demanda, diante das provas unilaterais juntadas no processo, 

impossibilitando a análise ante a inexistência do contraditório. 3. Sendo 

assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 4. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando compreender mais celeridade ao andamento 

processual do feito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação. 5. Proceda-se com a citação do 

requerido quanto aos termos da petição inicial. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344) e que o 

prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC, entretanto, por se tratar de 

advocacia pública, deve-se atentar-se ao dispositivo no art. 183, CPC. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 148833 Nr: 8933-48.2017.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVLDSS, ADDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B

 Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação Civil Pública Para Cumprimento de Obrigação de 

Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência – Saúde” proposta por DÉBORA 

VITÓRIA LOPES DOS SANTOS SILVA, menor impúbere, representada por 

sua genitora Antonia Diocelia dos Santos Silva, devidamente qualificada, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE/MT.

 Alega na inicial, em síntese, que a requerente possui histórico de atraso 

cognitivo e motor, atraso de avaliação cognitiva, atraso importante da fala, 

suspeita de laringomalácia, dificuldade de interação com as pessoas e 

colegas. Diante deste quadro necessita da avaliação de profissionais de 

diversas áreas da medicina. Relata que embora tenha solicitado 

administrativamente o fornecimento de avaliação com pneumologista 

pediátrico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, não obteve êxito. 

Requereu a concessão de liminar compelindo os requeridos a fornecer as 

avaliações indicadas. Ao final, postula pela procedência dos pedidos, com 

a confirmação da liminar e a condenação dos requeridos ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 16/29.

O despacho inicial de fl. 30 determinou encaminhamento do caso para o 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual encaminhou o Parecer Técnico nº 

2366/2017 (fls. 31/32).

Pela r. decisão de f. 33/34 foi deferida a liminar pretendida.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação às f. 42/57, 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de não estar 

apto a executar o procedimento postulado pelo autor, incumbindo tal dever 

ao Estado. No mérito, alega não possuir condições de custear de forma 

exclusiva o medicamento requerido, e sustenta que as normas 

constitucionais que garantem o direito à saúde são meramente 

programáticas, dependentes de legislação integrativa infraconstitucional e 

da existência de previsões orçamentárias para acorrer aos gastos 

respectivos com a saúde pública. Afirma que não cabe a condenação do 

município em custas judiciais e honorários advocatícios, e, ao final, caso 

não reconhecida a ilegitimidade passiva, requer a improcedência da 

demanda.

 Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às f. 61/63, 

onde alega que a intervenção do Poder Judiciário na gestão dos recursos 

públicos destinados à saúde implica em violação da Constituição Federal, 

eis que incumbe ao Estado referida tarefa, e conclui que a pretensão 

inicial viola até mesmo o direito à saúde e à vida daqueles que não 

poderão ser assistidos caso a Administração deva arcar com o 

fornecimento dos procedimentos em questão. Ao final, pugna pela 

improcedência do pedido inicial.

 A parte autora apresentou impugnação às fls. 64/70 rechaçando os 

argumentos apresentados em sede de contestação e pugnando, ao final, 

pela procedência dos pedidos.

O Ministério Público se manifestou às fls. 73/77 pela procedência do 

pedido.

2. É o relatório do necessário. DECIDO.

2.1. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde.

2.2. A preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido 

Município de Lucas do Rio Verde não merece qualquer respaldo. É que, 

nesta fase não se examina se o pedido é procedente ou improcedente, se 

justo ou injusto, basta que a parte seja, ao menos em tese, apta a suportar 

os efeitos jurídicos da demanda apresentada, o que, sem dúvida, ocorre 

no caso em tela, já que ambos (Município e Estado) estão envolvidos 

diretamente nos fatos revolvidos na causa de pedir da petição inicial.

 Por outro lado, é imperioso elucidar que a saúde é matéria de competência 

solidária da União, Estados e Municípios, sendo, assim, obrigação comum 

a todos, de modo que o autor pode exigir o fornecimento de 

medicamentos, exames médicos, internações e intervenções cirúrgicas de 

qualquer um deles, já que o artigo 23, II, da Constituição Federal, 

estabelece a responsabilidade comum dos entes federativos, in verbis: “É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

 2.3. Mister, no entanto, registrar que tal responsabilidade solidária dos 

entes não enseja o chamamento dos demais ao processo, quando o autor 

interpõe a ação apenas contra um deles, porquanto além de o instituto ser 

tipicamente afeto às obrigações solidárias de pagar quantia, onde a 

satisfação efetiva comporta divisão - o que não ocorre na prestação de 

fazer ou de entrega de coisa certa como o é o caso dos autos -, a 

verdade é que a urgência do tratamento pleiteado não poderia aguardar 

uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto 

constitucional que orienta o Poder Público a atuar com prioridade na 

saúde, bem como a norma fundamental que assegura a todos a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, cabendo sim ao cidadão escolher contra quem quer demandar.

Este é o entendimento da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 

UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. 

SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. 

CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. CPC, ART. 77, III. 

INVIABILIDADE. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é 

de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de 

modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 

Precedentes do STJ. 2. Conforme decidido pela Corte Especial, o 

reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de 

sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso 

Extraordinário a ser interposto. 3. O chamamento ao processo previsto no 

art. 77, III, do CPC é típico de obrigações solidárias de pagar quantia. 

Trata-se de excepcional formação de litisconsórcio passivo facultativo, 

promovida pelo demandado, que não comporta interpretação extensiva 

para alcançar prestação de entrega de coisa certa, cuja satisfação 

efetiva inadmite divisão. 4. Agravo Regimental não provido. (AGRESP 

200702794140, HERMAN BENJAMIN, - SEGUNDA TURMA, 14/09/2010).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO Á SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - 1. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DA PROVA DO ATO 

COATOR - MÉRITO CONTESTADO - DISPENSABILIDADE. Quando a 

Autoridade Impetrada contesta o pleito do Impetrante, torna-se dispensável 

a prova do ato coator em Mandado de Segurança. 2. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DO OBJETO - OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA. O cumprimento pela parte requerida, de obrigação fixada 

liminarmente pelo Poder Judiciário, não ocasiona a perda do objeto, pois 

ainda persiste o interesse de agir da parte postulante (TJRS - Apel e RN n° 

70042484840 e Agr. Instr. N° 70042860288). 3. PRELIMINAR - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INÉPCIA - PEDIDO GENÉRICO - 

QUANTIDADE DO MEDICAMENTO. A identificação na receita médica da 

quantidade do consumo diário do medicamento é suficiente para o 

ajuizamento de ação judicial almejando o seu fornecimento pelos Entes 

Federados. 4. CHAMAMENTO AO PROCESSO - SEM UTILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REGRESSO. Por ser o direito a saúde uma 

obrigação solidária de todos os Entes Federais previsto pela Constituição 

Federal, inaplicável a intervenção de terceiro, denominada Chamamento ao 

Processo, pois esta não se mostra útil, já que o Ente Federado, não terá 

direito a ação de regresso. Deveste-se de razão o ente municipal. (...) 

(TJMT – Mandado de Segurança nº 49382/2011, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 

03/11/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO 

DE FLORIANÓPOLIS - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - DECISÃO QUE ACOLHE A INTERVENÇÃO 

DE TERCEIROS - PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. De acordo com os arts. 23, inciso 

II, c/c art. 198, § 1º, da Constituição Federal de 1988, a obrigação no 

fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), podendo o autor 

da ação, por este motivo, optar de qual devedor irá exigir a obrigação. 

Contudo, diante da relevância dos direitos tutelados nas ações de 

medicamentos (vida e saúde), tem-se por dispensável a aplicação do 

instituto previsto no art. 77, inciso III, do Código de Processo Civil 

(chamamento ao processo de devedores solidários), sob pena de se 

tornarem inócuas as normas constitucionais que orientam o Poder Público 

a atuar com prioridade na saúde, e procrastinar em vão o curso 

processual, vulnerando, por conseguinte, a norma fundamental que 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração 

do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação (art. 

5º, inciso, LXXVIII, CF/88). (TJSC - Agravo de Instrumento: AI 14385 SC 

2007.001438-5, Segunda Câmara, Rel. Cid Goulart, julgamento: 

07/03/2008).”

 Portanto, por ser faculdade da parte demandar contra um ou contra o 

outro, ou ainda, contra os três (Estado, Município e União), face à 

responsabilidade solidária dos entes quanto ao fornecimento de medidas 

protetivas do direito constitucional de acesso à saúde, resta rejeitada a 

preliminar de ilegitimidade passiva.

2.4. No mérito, a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura 

a todos os cidadãos o direito à saúde e preceitua como dever do Estado a 

sua integral prestação, sobretudo quando demonstrada a necessidade 

vital e premente do procedimento pleiteado, bem como a incapacidade 

financeira do paciente em custear o tratamento.

O direito à saúde é, induvidosamente, um autêntico direito subjetivo, 

passível de ser exigido judicialmente, independentemente de legislação 

integradora, de forma que o cumprimento dos direitos sociais pelo Poder 

Público é inafastável, cabendo ao Judiciário, diante da inércia 

governamental na realização de um dever imposto constitucionalmente, 

proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do direito 

fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o direito à 

saúde consagrado no art. 196 da CF/88, confere ao seu titular a 

pretensão de exigir diretamente do Estado que providencie os meios 

materiais para o gozo desse direito, conforme segue 'in verbis':

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

OBJETIVO: RECONHECIMENTO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE 

MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DE RETARDO 

MENTAL, HEMIATROPIA, EPILEPSIA, TRICOTILOMANIA E TRANSTORNO 

ORGÂNICO DA PERSONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO 

ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (ART. 6º E 196 DA CF). PROVIMENTO DO RECURSO E 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - É direito de todos e dever do Estado 

assegurar aos cidadãos a saúde, adotando políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e permitindo 

o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (arts. 6º e 196 da CF). II - Em obediência a tais 

princípios constitucionais, cumpre ao Estado, através do seu órgão 

competente, fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

pessoa portadora de retardo mental, hemiatropia, epilepsia, tricotilomania e 

transtorno orgânico da personalidade. III - Recurso provido. (RMS 13452 / 

MG, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Garcia Vieira, PRIMEIRA 

TURMA, DJ 07/10/2002 p. 172).”

Se assim é, e constatando-se que a requerente estava realmente 

necessitando, de avaliação médica com pneumologista pediátrico (fl. 19), 

terapeuta ocupacional (fl. 21) e fonoaudiólogo (fl. 22), induvidosa se 

mostra a obrigação dos entes públicos réus em providenciar o suprimento 

da falta.

Nesta toada, exatamente nesse compasso, ao esmiuçar o material 

cognitivo engendrado na relação processual, depreende-se que o(a) 

autor(a) necessita da avaliação dos profissionais de referidas áreas da 

medicina, sendo que a solicitação de referido medicamento não foi 

atendida espontaneamente pelos requeridos na via administrativa.

 E tais assertivas decorrem, fundamentalmente, não só do teor dos 

documentos anexados nas fls. 19, 21 e 22, mas também como forma de 

ofertar vazão ao princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos 

aduzidos na peça inicial, entalhado no art. 302 do Código de Processo 

Civil, o qual sinaliza que todos aqueles fatos articulados pelo requerente 

na petição inicial que não foram objeto de oposição e/ou resistência 

esmiuçada reputar-se-ão como sendo verdadeiros, mediante a predileção 

de presunção de jaez relativo (‘juris tantum’).

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o(a) autor(a), encontrava-se, e encontra-se, ante a 

inexistência de prova em contrário, necessitando de avaliação médica com 

os profissionais indicados, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, outro caminho não resta a 

não ser a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, como medida de rigor.

3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam avaliação com pneumologista pediátrico, fonoaudiólogo e 

terapeuta ocupacional, sob pena de desobediência e sequestro da 

importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 

536, § 1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a medida liminar de f. 

33/34, bem como EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC.

3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

3.2. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 

1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

3.3. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). 

Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste 

Juízo.

3.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98361 Nr: 4664-68.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VILMAR BORGES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que a parte autora manifeste-se acerca do petitório de fls 

172/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102882 Nr: 196-27.2015.811.0045

 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: CASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 487, I, do Código de 

Processo Civil e 1616 do Código Civil, julgo totalmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar que o requerido 

CARLOS ALBERTO SILVA ALVES é o pai de PAULO HENRIQUE 

BARBOSA, confirmando a decisão liminar deferida às fls. 51/53, cujas 

determinações já foram cumpridas conforme se infere na certidão juntada 

à fl. 58. 3.2. Concedo, ainda, guarda definitiva do menor Paulo Henrique 

Barbosa Alves ao requerente Carlos Alberto Silva Alves, devendo ser 

expedido o respectivo termo de guarda.3.3. Sem custas ante o 

deferimento da gratuidade da Justiça.3.4. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações, ao arquivo.3.5. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24470 Nr: 2287-71.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista ter decorrido o prazo de suspensão requerido, intimo a 

parte autora a impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 2666-02.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA, CELSO KREIN, IARA 

MARIA PANOSSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:9890-B/MT

 Intimação do advogado da parte autora para que manifeste-se nos 

autos:"Certifico eu, Ronald M. Oliveira, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao mandado n. 62928, em diligência, me dirigi até a Avenida 

Mato Grosso n. 1157-E, sobreloja, na empresa Sucesso Contabilidade, 

onde deixei de proceder a penhora em virtude de não localizar bens 

passíveis de penhora, de propriedade da executada.

Motivos pelos quais deixei de proceder a penhora.

Sendo assim faço a devolução do mandado em Cartório para os devidos 

fins, bem como para que a parte autora, sabendo, indique bens a serem 

penhorados.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO RABSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000293-05.2018.8.11.0045. Por ora, não existem 

evidências que tenham a capacidade de demonstrar que as razões, que 

lastrearam a prolação da decisão judicial que indeferiu o requerimento de 

antecipação de tutela tenham sido superadas por fatos novos 

supervenientes. Portanto, Mantenho a decisão acostada ao ID n.º 

11592638 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso de 

prazo para oferecimento da contestação. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 8 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

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

Processo Número: 1000964-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ROCHA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO NARCISO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000964-28.2018.8.11.0045. Intime-se novamente a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o determinado na 

decisão acostada ao ID n.º 12398184, sob pena de indeferimento da 

inicial. Lucas do Rio Verde/MT, 9 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004830-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE INES KAISER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004830-15.2016.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de doença/deficiência, que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o 

direito à percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. 
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Provas deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial 

revela-se como meio imprescindível para verificar as condições físicas e 

de saúde da requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. 

Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, 

exclusivamente. Nomeio como perito, para atuar no processo, o médico Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 29/08/2018, a 

partir das 08h30min., observada a ordem de chegada. Intimem-se as 

partes e seus advogados, para que compareçam no consultório médico do 

Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim 

de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do 

perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino 

que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder 

ao pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002954-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESA TERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002954-25.2016.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da 

matrícula atualizada do bem imóvel. Após, venham os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003044-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO LIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA OAB - 138.193.548-67 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processos n.º 1003044-33.2016.8.11.0045. A conexão de ações, que 

tramitam em juízos de varas diferentes, e que induz a necessidade de 

reunião de processos, configura-se como o vínculo de semelhança, 

determinado entre duas ou mais demandas judiciais, ainda que de maneira 

parcial, relacionado à identidade de causa de pedir ou pedido, e que 

evidencia, ainda que remotamente, a possibilidade concreta de prolação 

de decisões judicias conflitantes/divergentes, fruto da preexistência de um 

caráter de prejudicialidade de uma ação em prejuízo da outra demanda 

[art. 55 do Código de Processo Civil]. O exame da conveniência do 

julgamento simultâneo dos processos deve se concretizar “caso-a-caso”, 

de acordo com a natureza da matéria controvertida e elementos 

identificadores da hipótese concreta, atendido o objetivo de evitar 

decisões judiciais conflitantes e privilegiar a economia processual. Pois 

bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se 

que, em 28/10/2016, a requerente propôs o presente procedimento de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente para o fim de requerer a 

sustação do protesto referente ao cheque n.º 000404, Banco Sicredi, 

agência n.º 8083, conta corrente n.º 64845-0, e, na data de 29/11/2016, 

nos mesmos autos, formulou o pedido principal para o fim de propor ação 

declaratória de inexistência de débito, com a finalidade de declarar 

inexistente a dívida materializada através do cheque retro mencionado. 

Posteriormente, em 19/12/2016, o requerido propôs ação monitória em 

desfavor da requerente, a qual tramita na 2.ª Vara Cível desta Comarca 

sob o n.º 1004786-93.2016.8.11.0045 e foi instruída com o mesmo 

cheque, a fim de servir como prova escrita da dívida entre as partes. 

Diante disto, tendo em vista que as ações possuem a mesma causa de 

pedir, qual seja, o cheque, tendo risco de decisões conflitantes, há 

necessidade de reunião dos processos. A ratificar tal posicionamento, 

extrai-se da jurisprudência o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE 

DA SENTENÇA. REVELIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA DO PAGAMENTO. 

NOTA FISCAL. DOCUMENTO HÁBIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Estando a 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e a Ação Monitória 

fundamentadas nos mesmos cheques prescritos, impõe-se o 

reconhecimento da conexão entre elas, cujos processos deverão ser 

reunidos, a fim de evitar a possibilidade de decisões contraditórias. O 

julgamento conjunto de ações conexas é faculdade do juiz. A inexistência 

de oferecimento de Embargos tem como conseqüência a decretação da 

revelia da requerida, o que, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento 

total da pretensão deduzida pela demandante na inicial, com base no artigo 

1102c, do CPC. A ausência da prova do pagamento do débito ou do 

excesso do crédito exigido, de acordo com o disposto nos arts. 939 e 

seguintes do Código Civil/1916, tem como conseqüência a procedência da 

Ação Monitória. Mostra-se hábil para embasar Ação Monitória, nos termos 

do artigo 1.102ª, do CPC, o cheque prescrito. O direito ao recurso é uma 

garantia constitucional inarredável, não devendo a demandada ser punida 

com a pena por litigância de má-fé, apenas porque se insurgiu contra a 

sentença que lhe foi desfavorável. Preliminar desacolhida. Apelação Cível 

desprovida. (TJRS – Apelação Cível Nº 70006554422, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, 

Julgado em 02/09/2004) — com destaques não inseridos no texto original. 

Assim, segundo a legislação de regência, a reunião das ações propostas 

em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente [art. 58 do Código de Processo Civil]. Nesta senda, o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo [art. 58 do 

Código de Processo Civil]. Diante disto, tendo em vista que a presente 

ação foi distribuída primeiro, em 28/10/2016, sendo que a ação monitória 

sob o n.º 1004786-93.2016.8.11.0045, foi distribuída posteriormente, em 

19/12/2016, tenho que o Juízo da Terceira Vara desta Comarca é o juízo 

prevento para julgar em conjunto as ações. D’outra banda, em relação à 

ação de execução, proposta em 19/12/2016, em trâmite na 6.ª Vara Cível 

desta Comarca sob o n.º 1004788-63.2016.8.11.0045, verifica-se que a 

mesma foi proposta por Romero Lira em desfavor de Carlos Gustavo 

Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin Boulhosa, tendo como causa de 

pedir um “instrumento particular de novação e novo mútuo” celebrado 

entre as partes, do qual não é possível verificar nenhuma relação que 

tenha dado origem ao cheque n.º 000404, Banco Sicredi, agência n.º 

8083, conta corrente n.º 64845-0, que possui como emitente a requerente 

Boulhosa & Cia Ltda e como favorecido o requerido Romero Lira. A 

requerente alega que todas as ações possuem como causa de pedir um 

mesmo negócio jurídico principal, do qual se originou o contrato de mútuo e 

a emissão de cheques, porém, neste momento de exame preliminar, não é 

possível verificar a existência deste liame. Não há nos autos das ações 

elementos de prova em que se possa verificar, ‘primo ictu oculi’, a 

existência de tal negócio jurídico, sendo que o requerido, na ação que 

tramita perante a 2.ª Vara desta Comarca, faz menção à existência de 

dois contratos de mútuo: um com a pessoa jurídica Boulhosa & Cia Ltda e 

outro com seus sócios Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca 

Fabrin Boulhosa. Portanto, não há vínculo de semelhança entre a causa de 

pedir da demanda que tramita na 6.ª Vara desta Comarca com a presente 

ação, não havendo risco de prolação de decisões conflitantes. Ante o 

exposto Estabeleço A Competência do Juízo da Terceira Vara da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, para fins de instruir e julgar em conjunto 

unicamente as ações cíveis n.º 1003044-33.2016.8.11.0045 e 

1004786-93.2016.8.11.0045, devido ao reconhecimento da configuração 

da conexão de ações. Expeça-se ofício ao Juízo da 2.ª Vara desta 

Comarca, a ser instruído com cópia da presente decisão, com o fim de 

requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa dos autos da ação n.º 
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1004786-93.2016.8.11.0045. Com a remessa, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada no 

evento n.º 7232979. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002181-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EMBARGANTE)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002181-09.2018.8.11.0045. Recebo os embargos à 

execução. Intime-se a embargada, por intermédio de seu procurador, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004527-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA GOIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004527-64.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 29/08/2018, a partir das 08h30min., 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000887-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000887-19.2018.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a nota fiscal relativa aos 

serviços prestados no período de 02/05/2018 a 01/06/2018, visto que a 

nota fiscal juntada no evento nº 13916011 refere-se a período pretérito. 

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste. Depois, venham conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004789-14.2017.8.11.0045

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:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004789-14.2017.8.11.0045. Diante da possibilidade de 

acordo, com lastro no conteúdo do art. 313, inciso II do Código de 

Processo Civil, Suspendo o andamento do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO PEREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001275-53.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurado do autor e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 6073902, pág. 2, bem como 

a comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID n.º 

6073902, pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor, em 24/05/2017, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave (CID 10, M53, M19, M54, M21 e G58), e que impõe limites 

materiais ao exercício de atividade laboral, conforme demonstra o laudo 

pericial encartado ao ID n.º 8189626. Logo, a princípio, está demonstrada, 

nesta fase processual, a existência de moléstia que tornou o requerente 

incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais habituais, 

circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que a parte requerente logrou êxito em expor situação pontual 
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que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta 

a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado 

pelo fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício ao requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao autor Altino 

Pereira Pinto, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias. Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se que as partes não 

apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 10454517 e ID n.º 

13589950), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELY SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003890-16.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA SILVA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000140-69.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto 

verteu contribuições previdenciárias no período entre 05/10/2015 e 

06/09/2017 (evento nº 11359645 - pág. 3) e o pedido de concessão do 

auxílio-doença foi indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário 

da perícia médica (evento nº 11359647 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portadora de moléstia grave e que está inapta ao exercício 

de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado 

no evento nº 12494022. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Divina 

da Silva Barros, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) 

dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Não havendo mais provas a serem 

produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LINDOSO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004855-28.2016.8.11.0045. Indefiro o pedido formulado 

pela companhia requerida, que visa a suspensão do processo até 

julgamento do Recurso Especial n.º 1.525.174/RS. É que a decisão do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admitiu o referido Recurso 

Especial como representativo de controvérsia repetitiva, determinou a 

suspensão do processamento das demandas pendentes que versem 

sobre “- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano 

de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou 

má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 

de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos”. A hipótese 

concreta trata a respeito da ocorrência de dano moral indenizável, devido 

à cobrança e à inserção do nome do requerente em cadastros de 

inadimplentes relativo a contrato/negócio jurídico supostamente inexistente 

e alegadamente não-celebrado pelo autor. Não há correlação entre a 

situação tratada no Recurso Especial n.º 1.525.174/RS e o tema que é 

objeto da presente demanda. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001440-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001440-03.2017.8.11.0045. Requerente: Helena Maria da Silva. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 8 de julho de 2018. Helena Maria da 

Silva, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que possui graves problemas de saúde que a 

qualificam como sendo incapaz para praticar qualquer espécie de 

atividade laboral, de forma que não possui meios de prover sua própria 

subsistência. Deduziu que o benefício perseguido tem natureza alimentar. 

Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para o fim de ser-lhe 

concedido o benefício do amparo social. Foi relegada a análise da tutela de 

urgência e efetivada à citação da autarquia requerida. Em contestação, a 

autarquia requerida alegou, em resumo, que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, a requerente deveria comprovar que se encontra 

incapacitada para o exercício de atividades e que possui renda mensal 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo, o que não foi feito. Pugnou, ao 

final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a 

autora, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, 

rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Durante a instrução 

foi realizado estudo socioeconômico (evento nº 7922512) e perícia médica 

(evento nº 8238582) e, em seguida, deferida a tutela de urgência (evento 

nº 9419823). Encerrada a instrução, as partes não veicularam alegações 

finais (evento nº 14029828). Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. O 

benefício previdenciário de amparo assistencial/social é assegurado à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com idade superior a 65 

(sessenta e cinco) anos e que, de maneira concomitante, comprove não 

reunir os meios necessários para promover a própria manutenção e nem 

de tê-la provida por sua família, não se ache vinculado a nenhum regime 

de providência social e não receba qualquer espécie de benefício 

previdenciário, exceto o de assistência médica. Dando sequência a linha 

de raciocínio desenvolvida, especificamente no que diz respeito à 

determinação/avaliação da incapacidade de promover a sua manutenção, 

embora não se consolide como parâmetro exclusivo, definiu-se, de modo 

objetivo, que aqueles que possuem renda familiar ‘per capita’ em valor 

inferior a ¼ do salário mínimo enquadram-se na condição-paradigma de 

miserabilidade e carência de recursos para promover a sua própria 

manutenção — malgrado, como sói acontecer, como forma de dar vazão 

ao postulado ‘in dubio pro misero’, não se encontre o hermeneuta direta e 

linearmente vinculado à tal concepção de ideias, de modo que pode, 

perfeitamente, aquilatar a condição de miserabilidade do indivíduo e de sua 

família através de outros meios de prova. Interpretação que resulta do 

conteúdo dos art. 203, inciso V da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 

e art. 34 da Lei n.º 10.741/2003. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “(…) I – A assistência social foi criada com o intuito 

de beneficiar os miseráveis, pessoas incapazes de sobreviver sem a 

ação da Previdência. II - O preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a condição de 

miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A 

renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo deve ser 

considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente 

considerado insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do 

idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que 

tenham o condão de comprovar a condição de miserabilidade da família do 

autor. (…)” (STJ, REsp n.º 314.264/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Felix 

Fischer, julgado em 15/05/2001). “(…) 2. A comprovação da situação 

econômica do beneficiário e sua real necessidade não se restringe a 

hipótese do artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, que exige renda mensal 

familiar per capita não superior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, pois tal 

condição pode ser verificada por outros meios de prova. (…)” (STJ, AgRg 

no Ag n.º 512.074/SP, 6.ª Turma, Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 

julgado em 29/11/2005). De suma importância enfatizar, por oportuno, que 

no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

através do julgamento do Recurso Especial n.º 1.355.052/SP, submetido 

ao regime dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que, 

ao se calcular a renda familiar da parte autora, não se pode considerar no 

cálculo qualquer benefício assistencial ou benefício previdenciário no valor 

de um salário mínimo recebido por pessoa maior de 65 anos de idade, 

senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO 

NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR 

IDOSO. 1. Recurso especial no qual se discute se o benefício 

previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve 

compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de 
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prestação mensal continuada a pessoa deficiente. 2. Com a finalidade 

para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo 

rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do 

artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de 

benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que 

benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, 

não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 

3º, da Lei n. 8.742/93. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à 

sistemática do § 7º do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 

5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (STJ, REsp 1355052/SP, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 05/11/2015) – com 

destaques não inseridos no texto original. Pois bem, tracejadas tais 

premissas de ordem técnica, ao excursionar o exame a respeito do 

manancial de provas que foram produzidas nos autos, verifica-se que a 

requerente Helena Maria da Silva conta, hodiernamente, com 56 (cinquenta 

e seis) anos de idade, não se encontra vinculada a qualquer regime de 

previdência social e sequer figura como titular de qualquer tipo de 

benefício previdenciário (evento nº 6659813 – pág. 1/3). Ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que a 

requerente foi submetida à avaliação médica e sócio-econômica (evento 

nº 8238582 e nº 7922512), oportunidade em que restou constatado que 

Helena Maria da Silva se encontra fisicamente debilitada, visto que padece 

de “diabetes, hipertensão arterial sistêmica e esquizofrenia”, moléstias que 

a impossibilitam, de maneira total e permanente, desde 2014, de realizar 

atividades laborativas. Averiguou-se, igualmente, que o núcleo familiar é 

formado somente pela autora e o marido Julio Sene do Nascimento, de 65 

anos de idade. Do cotejo das informações registradas no conteúdo do 

laudo sócio-econômico depreende-se que a renda familiar mensal, de um 

salário mínimo nacional (R$ 937,00), se origina, única e exclusivamente, do 

benefício assistencial percebido pelo cônjuge da requerente — o quê 

conduz à conclusão inexorável de que a renda familiar ‘per capita’ não 

supera o paradigma estabelecido na norma, além do que as condições 

sociais e financeiras que a unidade familiar apresenta autorizam a 

concessão do benefício do amparo assistencial, máxime porque a 

revogação do benefício acarretará, sem sombra de dúvidas, na privação 

da requerente ao acesso a condições dignas de sobrevivência e na 

inserção da entidade familiar em contexto de penúria. Portanto, diante 

dessa perspectiva estrutural e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado à efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a 

requerente, a par de comprovar que não se encontra vinculada a qualquer 

regime de previdência social e que sequer figura como titular de qualquer 

benefício previdenciário, também demonstrou que não reúne os meios 

necessários tendentes a promover a própria manutenção, de tal sorte que, 

solução outra não resta se não, conferir o atributo da procedência ao 

pedido que foi formulado na petição inicial. Cumpre lembrar, por fim, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Helena Maria da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, para o fim de, Confirmar a tutela de urgência concedida e, como 

consequência direta: a) Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS que conceda o benefício do amparo assistencial para a requerente 

Helena Maria da Silva, a ser contabilizado a partir da data do requerimento 

administrativo, em 24/04/2015 (evento nº 6659859 – pág. 1), devendo 

perceber mensalmente um salário mínimo, com espeque no conteúdo dos 

art. 203, inciso V da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 e art. 34 da Lei 

n.º 10.741/2003; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deve 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de julho 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.: 151890 Nr: 1011-19.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO FOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos etc.,

Intime-se o advogado do recuperando para informar este Juízo quanto a 

existência de outros processos criminais contra o recuperando por fatos 

semelhantes, com ou sem condenação, não abordados neste executivo 

de pena ou no executivo de pena nº 3383-82.2011 (id. 43077), anexando 

folha de antecedentes criminais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 111504 Nr: 4661-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia de fls. 05/08, para ABSOLVER o acusado 

Charles Reinheimer, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no 

presente feito, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Tendo em vista a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 

596 do CPP, permito que ele aguarde eventual recurso em liberdade. 

Encaminhem-se as capsulas deflagradas apreendidas (fl. 88) a unidade 

do exército mais próxima para destruição ou doação, nos termos do art. 

25, da Lei 10.826/03.Quanto aos demais objetos apreendidos (fl. 88), 

proceda-se na forma do artigo 123 do CPP, salvo os 

restituídos.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, e procedam-se as 

anotações e comunicações de estilo. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo.Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010782-55.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILOENE SILVA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010782-55.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: SILOENE SILVA SOARES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Visto etc., 1. Intime-se a parte Exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo atualizado do débito, a 

fim de que seja analisado o requerimento de penhora veiculado no Id. nº 

13364367. 2. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENON DA CRUZ CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Cumpra-se a sentença retro. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON TOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004692-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADENILSON TOBAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o 

executado devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito 

exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento do crédito. Além 

disso, o exequente manifestou concordância com o pagamento da quantia 

depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes para manifestarem quanto a 

presente decisão, no prazo de 02 (dois) dias, conforme determina o 

Provimento n. 68 do CNJ. Não havendo manifestação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência da quantia depositada nos autos, 

devendo ser observados os dados bancários para transferência 

informados no Id. 13305783. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da 

decisão, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002702-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DORALI MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/08/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

apresentação das contestações, INTIMO a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação às contestações no prazo de 15 (quinze) dias. 

Lucas do Rio Verde - MT, 09 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001349-73.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MAIARA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM DE SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001653-72.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JONATHAM DE SOUZA DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM DE SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001654-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JONATHAM DE SOUZA DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS AVANZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001585-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON CARLOS 

AVANZO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1001445-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCONDES CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004296-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS CAMPAGNARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (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: 

1004296-37.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOÃO DOMINGOS 

CAMPAGNARO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

SERVIÇO AUTÕNOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO SALES DA CONCEICAO (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001573-11.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SILVINO SALES DA 

CONCEIÇÃO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA VEBRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002005-30.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MILTO DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ANA LUCIA VEBRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/ c artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

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

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 
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art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARK DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000904-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BISMARK DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001203-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO DE AZEVEDO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOS SANTOS BATISTA (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000885-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVA DOS SANTOS BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 
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Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000906-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUZINETE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIZA TOME DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000893-26.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELENIZA TOME DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DA SILVA POMPEU (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000886-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JACKELINE DA SILVA 

POMPEU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DA SILVA POMPEU (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000888-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JACKELINE DA SILVA 

POMPEU REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000880-27.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MICHELLI LOPES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DA SILVA POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000889-86.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JACKELINE DA SILVA 

POMPEU REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

1001005-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOÃO PAULO MARTINS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 
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probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000878-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSEANE GUEDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010108-14.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA FACCIN FRANGIOTTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010108-14.2012.8.11.0045. REQUERENTE: LAURA MARCIA FACCIN 

FRANGIOTTI - ME REQUERIDO: TIM CELULARES SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para suprir a falta 

quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias (ID Nº 

10685766), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos conforme Certidão constante no (ID Nº 

13188928), portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________ HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 09 de Julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESTIMO UNICLASS - EIRELI - EPP (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: 

1001594-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR FERREIRA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: EMPRÉSTIMO UNICLASS - EIRELI - EPP 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a 

desistência desta ação conforme documentos constantes nos autos ID Nº 

13078979. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

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

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 
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HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA SILVA TEODORO (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000875-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ZILDA DA SILVA TEODORO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003143-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003143-66.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GENILSON SIQUEIRA 

GONÇALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001202-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO DE AZEVEDO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(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: 

1001073-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIANE MARQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: PARAÍSO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRÁFICO 

LTDA - ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001520-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO XAVIER LEITÃO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VANESSA DE SOUZA PONTE (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001517-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BEATRIZ VANESSA DE 

SOUZA PONTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001234-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO LUCIANO OLIVEIRA 

DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 07 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001120-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VAZ ABREU JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001577-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO VAZ ABREU 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERTO NASCIMENTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001118-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BERTO NASCIMENTO DOS 

REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 
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comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000868-13.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIA BENEDITA MENDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SOUZA E SILVA (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001395-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADELSON SOUZA E SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001286-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSA MARY DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ARTUR SANCHES PRUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000237-40.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: THOP CONTABILIDADE E 

AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP EXECUTADO: SERGIO 

ARTUR SANCHES PRUNES Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 09 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W3 NETWORK LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000982-83.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO DE SOUSA 

REQUERIDO: W3 NETWORK LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório 

por força do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de ação 

declaratória da inexistência de débito, com pedido de indenização por 

danos morais, proposta por RICARDO DE SOUSA em face de W3 

NETWORK LTDA - EPP, diante de suposto lançamento indevido de seu 

nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. Aduz a 

parte reclamante que não manteve relação jurídica com a parte reclamada, 

portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por outro lado, o 

demandado anexa aos autos cópia de documentos de negociação com o 

requerente, com assinatura semelhante à assinatura dos documentos da 

parte autora. No caso, de um lado a parte reclamante alega não possuir 

relação jurídica com o reclamado, que, por sua vez, anexa cópia da 

proposta de adesão, com assinatura semelhante à assinatura do 

reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia grafotécnica para 

verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. A competência do 

juízo é um dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar 

de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, que: A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, significando que ficam excluídas 

da competência deste as causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. A 

Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito para que se produzam os 

devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos,  etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde/MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BF FABRICACAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (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: 

1004834-18.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KESSILY APARECIDA 

BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA REQUERIDO: BF FABRICAÇÃO DE 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Dispõe o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz” No caso 

dos autos, o reclamante pleiteia rescisão contratual e condenação da 

reclamada em perdas e danos e danos materiais e morais por falha na 

prestação dos serviços. Devidamente citado e intimado para comparecer à 

Audiência de Conciliação, conforme ID. 12199689, o reclamado não 

compareceu à referida audiência, devendo ser decretada sua revelia. 

Ademais, a documentação trazida com a inicial demonstra que a 

reclamante tentou resolver o problema administrativamente, procurando 

todos os meios administrativos, sem que houvesse qualquer solução. Por 

não vislumbrar a necessidade de produção de provas outras que não as 
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já colacionadas aos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifico que a 

parte promovente demonstra que pagou a quantia exigida no contrato de 

R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), recebeu um freezer, mas 

não recebeu os produtos para venda tampouco o treinamento necessário. 

Requereu a rescisão do contrato e o reembolso dos valores pagos, pois 

não havia utilizado o serviço da promovida, mas não foi atendida. No 

mérito a pretensão é parcialmente procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A Reclamante 

alega que na data de 18/05/2017 firmou Contrato de Franquia Empresarial 

na Modalidade “Microfranquia” da Bistrot Fitness, tendo por ocasião da 

celebração sido desembolsado a importância de R$ 14.900,00 (quatorze 

mil e novecentos reais) pela requerente, a título de taxa de franquia. Narra 

que em contraprestação a taxa de franquia, a ré, além de conceder a 

licença da franquia para uso do nome, marca etc., se comprometeu na 

forma prevista no contrato em encaminhar 01 (um) freezer horizontal de 

300 (trezentos) litros, modelo SC 224 e 150 (cento e cinquenta) unidades 

de produtos, além de prestar treinamento e assessoria em estratégias de 

marketing, notadamente considerando a vedação de quaisquer materiais 

publicitários sem prévia aprovação. Alega que recebeu apenas o freezer 

e mais nada e em decorrência da impossibilidade de fazer uso dos 

serviços contratados, contactou a Reclamada objetivando a rescisão do 

contrato. Narra que até o ajuizamento da ação a empresa não havia 

realizado a restituição da quantia paga pelo contrato. Dos autos é possível 

verificar que a requerida foi comunicada informalmente via whatsapp e 

e-mail, todavia, nada o fez. Também foi notificada via cartório em 

30/10/2017, a respeito dos fatos, propondo a restrição dos valores pagos 

a título de franquia e despesas transporte do freezer, para formalização 

de acordo igualmente, quedou-se inerte. Em consulta à rede de 

computadores nota-se que a ausência de cumprimento das obrigações 

não é prática isolada, uma vez que é demandada em outros processos 

conforme anexos. Dessa forma, a rescisão contratual no presente caso é 

necessária, pois é evidente a impossibilidade da parte autora fazerem uso 

dos serviços contratados, já que os produtos não fora entregues a tempo 

e modo contratados. Assim, a rescisão é de rigor. Assim, tendo em vista, 

que a Reclamante comprova o pagamento do valor total de R$ 14.900,00 

(quatorze mil e novecentos reais) e propõe a devolução do freezer 

mediante a restituição do valor pago a título de transporte no valor de R$ 

308,16 (trezentos e oito reais e dezesseis centavos) Nesse sentido, 

dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade habitual o 

fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental 

trazida aos é possível perceber a demora da promovida em resolver 

administrativamente a situação o que certamente gerou mágoa e 

constrangimento, especialmente pela situação de saúde do primeiro 

Reclamante que restou privado dos recursos que poderiam ser 

empregados em seu tratamento médico. Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor ensejando a responsabilização objetiva pelos 

danos causados. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe 

que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Pertinente ao pedido de lucros cessantes, que consistira nas 

transações impedidas não pode ser acolhido porque a parte autora não 

faz prova do que teria sido prejudicado, não comprovando os lucros 

cessantes, não bastando mera menção à sua ocorrência, sendo 

necessária prova da existência do dano efetivo para que haja 

condenação III - DISPOSITIVO Pelo exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação para condenar a 

parte promovida BF FABRICACAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA a 

restituir a parte promovente KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES 

DE SOUZA o valor de R$ 15.208,12 (quinze mil, duzentos e oito reais e 

doze centavos) pelo dano material, devidamente corrigido pelo índice 

IGPM, a partir da data do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, bem como, a pagar indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigida pelo IGPM, 

a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de lucros cessantes. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos do art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 09 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ARAUJO DORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001268-61.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CLEITON DE ARAUJO DORTA 

REQUERIDO: BRF S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Consigno que 

a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Ação de cobrança c/c reparação 

em danos morais proposta por CLEITON DE ARAUJO DORTA em desfavor 

de BRF S.A., objetivando o recebimento de indenização pelo atraso no 

descarregamento de carga. A Reclamada contestou alegando que a 

espera de 191 horas de espera no descarregamento do produto se deu 

única e exclusivamente por culpa da parte requerente que recusou 

obedecer a ordem de descarga.razão pela qual afirma inexistir dever de 

reparação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Sustenta, a Reclamante que a carga objeto do contrato ficou mais 

de 191 horas sem elaborar sua atividade, assim restando comprovado o 

devido pagamento das estadias, pelo qual ficou sem desempenhar sua 

atividade do dia 14/03/17 até 22/03/17. Portanto, pleiteia o recebimento da 

multa no valor total de R$ 9.551,06 (Nove mil quinhentos e cinquenta e um 

reais e seis centavos), calculados no montante de R$ 1,38 (um real e trinta 

e oito centavos), já retirando-se as 5 cinco horas que a lei permite como 

tolerância. A Reclamada alega que o Reclamante possuía prévio 

conhecimento da data em que iria proceder com o descarregamento da 

carga, mas não apareceu. Dessa forma, inexistiria dever de reparação 

pelos danos alegados pelo Reclamante. Após análise detida aos autos 
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verifico que de fato houve um atraso superior ao previsto pelas partes, ou 

seja, em 186 (cento e oitenta e seis) horas para o caminhão. Ora, a parte 

Reclamada requereu audiência de instrução, cuja oportunidade lhe fora 

concedida, mas não trouxe qualquer testemunha, nem mesmo depoimento 

pessoal das partes. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) A parte demandada não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o 

só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que 

sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova 

do que sustenta. Assim, embora a previsão existente na Lei 11.442/2007 

há que se mitigar sua aplicação quando pactuados valores e prazos 

diversos entre as partes, mormente por não se tratar de relação de 

consumo, mas, sim, negocial, onde ambas as partes possuem capacidade 

para estipulação das cláusulas contratuais. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGA. INDENIZAÇÃO POR DEMORA NA DESCARGA DOS PRODUTOS. 

CAMINHÃO PARADO À DISPOSIÇÃO DOS RÉUS. ATRASO 

INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DO § 5º DO 

ART. 11 DA LEI N. 11.442/2007. PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA 

QUE DEVE SER RESPEITADA PELAS PARTES. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOS 

TERMOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE PEDÁGIO 

INDEFERIDO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TAIS 

PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE. (Recurso Cível Nº 71005586045, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/08/2015) Portanto, verifico que a demora ocorreu em 186 

(cento e oitenta e seis horas) horas e considerando a carga, utilizando a 

base de R$ 1,38 tonelada/hora, totaliza um valor a ser pago ao autor de R$ 

9.551,06 (Nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos). O 

mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar, no caso 

em apreço não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). 

DISPOSITIVO Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO, e, em 

consequência: 1) CONDENO a Reclamada a indenizar ao Reclamante a 

quantia de R$ 9.551,06 (nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e seis 

centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do 

fato e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da 

citação; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Lucas do Rio Verde, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23968 Nr: 1804-41.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMG TRADING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.165/170 no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 59/2018-DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro em Substituição legal da Comarca de Alto Araguaia, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Salma Correa de Moraes Pereira, 

matrícula 2785, Gestora Judiciári a da 1ª Vara desta comarca, está de 

licença nojo em razão do falecimento de seu padastro Augusto Azarias de 

Oliveira ocorrido dia 08/07/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOSÉ AILTON DE FREITAS, matrícula n. 6179, para 

exercer as funções de Gestor Judiciário Substituto na escrivania da 1ª 

vara, enquanto perdurar a ausência da titular, ou seja, no período de 09 a 

13/07/2018, exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao 

desempenho do cargo.

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

Alto Araguaia-MT, 9 de julho de 2018

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro e m Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 96579 Nr: 2692-02.2018.811.0020

 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: WILTON CESAR MOREIRA NEVES, BEATRIZ FERREIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SR. KLEBER GERALDINO 

RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96579

Vistos.

Em análise preliminar da inicial, constato que foi direcionada ao Juízo da 

Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT; e 

ainda, não informou a pessoa jurídica que a Autoridade Coatora integra, 

conforme determina o caput do artigo 6° da Lei Federal n.° 12016/2009, in 

verbis:

 “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos 

estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com 

os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”.

 Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a Impetrante que emende/complemente a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando a pessoa jurídica que a Autoridade Coatora 

integra, bem como, esclareça o endereçamento da inicial para o Juízo da 

Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, sob 

pena de indeferimento.

Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia - MT, 06 de julho de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE
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 Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138669 Nr: 3732-55.2018.811.0008

 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: ENALVA LEÃO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia para o dia 14 de agosto de 2018, às 08h45min., no endereço: Rua 

Elídia de Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica) 

Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37160 Nr: 3588-33.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE), JOEL MARK OLIVEIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8224-A, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:MT 13431-B, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho comunicado ao DJE a fim de intimar a parte 

requerida para apresentar suas contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 2234-36.2009.811.0008

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ PRDROSO 

MARQUES - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Ante o teor da certidão de fls. 87, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92923 Nr: 2835-66.2014.811.0008

 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: MARINA INACIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. 

SOCIAL DOS SERV. DE B. DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, HERMES TESEU BISBO FREIRE JUNIOR - OAB:MT 

20.111-B, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:MT/16.111, KARINA 

OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - OAB:MT/8567-B, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10350

 20. Isto posto, e com fulcro no artigo 15 da Lei Municipal N.º 1.554/2005, 

com redação alterada pela Lei Municipal Nº 1.777/2008, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que a parte 

requerida implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data do 

laudo oficial deste juízo, assim sendo, 02/06/2017, com multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.21. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a 

partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 

9.494/97, nos termos das Súmula 148 do STJ.22. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar a parte demandada no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.24. Por exigência do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Segurado: MARINA INÁCIA DE SANTANA; 2. Benefício 

concedido: auxílio-doença; 3. Data de início do benefício: 02.06.2017 (fl. 

187); 4. Renda mensal inicial: Última remuneração de contribuição do 

segurado; 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 

P.R.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 84077 Nr: 598-93.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO 

VIEIRA DA SILVA, GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - 

OAB:13320/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 I-

Verifica-se da Apelação n° 103248/2017 (fls. 421/425) que o acusado 

Antônio Carlos dos Santos foi absolvido quanto crime descrito no art. 12 

da Lei 10/826/03 e mantida condenação quanto ao delito de receptação.

Contudo, no pedido de restituição da arma de fogo apreendida (fls. 

432/433) não foi anexado o registro atualizado. Cumpre ressaltar que há 

nos autos cópia do registro vencido, o qual possuía validade até o dia 

19/01/2013 (fl. 34).

II-

Em que pese a conduta não caracterizar ilícito penal tem-se que configura 

infração administrativa e, portanto, legítima a apreensão da arma de fogo.

Diante disso, intime-se o denunciado Antônio Carlos dos Santos para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar registro atualizado a arma de fogo 

apreendida.

III-

Com o decurso do prazo sem apresentação do referido documento, 

arquivem-se os autos. Caso contrário, vista ao MPE para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 99083 Nr: 1110-08.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA REZENDE DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21941-A

 Autos: 1110-08.2015.811.0008 - Código: 99083

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Intimada da sentença, a acusada manifestou interesse em recorrer da 

sentença (fl. 98).

II - Recebe-se como apelação porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP, sendo na 

hipótese o acusado isento por força do art. 4º da Lei nº 1.050/60.

III - Visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem assim duração 

razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo nomeia o 

Drº. Maxsuel Pereira da Cruz – OAB/MT 21941-A, para patrocinar os 

interesses da acusada Ana Paula Rezende e apresentar razões recursais 

do recurso interposto à fl. 98, o prazo para protocolar referida peça será 

de 08 dias e em igual prazo para o Ministério Público contra-arrazoar.

IV - Desde logo, o Juízo arbitra os honorários advocatícios no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), para o Advogado nomeado, tudo conforme tabela de 

honorários da OAB , considerando as peculiaridades do caso, bem assim 

o comprometimento com a causa da Justiça revelada por ela que aceitou 

apresentar a peça recursal.

V - Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

VI - Intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132873 Nr: 200-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ALVES FERREIRA, GEAN ELIS 

RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 Autos: 200-73.2018.811.0008 - Código: 132873.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu VINICIUS ALVES FERREIRA e GEAN ELLIS 

RODRIGUES DE BRITO 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 02 de abril de 2019, às 16h00, data 

única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 06 de julho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500184-04.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500184-04.2014.8.11.0008. EXEQUENTE: LUCIENE PINHEIRO DOS 

SANTOS COSTA EXECUTADO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, nos termos do 

Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação 

da requerida para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 09 de julho de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte para 

manifestar-se a cerca da certidão de trânsito em julgado ID do documento 

13710440, 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: 1000350-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO DOS SANTOS SILVA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte para 

manifestar-se a cerca da certidão de trânsito em julgado ID do documento 

,13701495 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000453-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA PEREZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS OAB - MT3493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANA ROLDAO CARDOSO - ME (EMBARGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 213 de 478



ADEMAR COELHO (EMBARGADO)

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade citação das partes , para no 

prazo de 15( quinze) dias, apresentar resposta aos embargos ID do 

documento 13967744 ”. CITEM-SE os embargados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentem, se o quiser, resposta aos embargos, 

ficando advertidos dos efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Apresentada 

resposta, INTIME-SE os embargantes em 10 (dez) dias. Apense-se o 

presente processo aos autos 0500546-69.2015.811.8.11.0008 (ver aba 

associados).INTIME-SE. Às providências. 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: 1000111-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA FELIX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. 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: 1000544-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIANA EHLE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONEXÃO TURISMO MT -AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. 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. Mat; 3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000453-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA PEREZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS OAB - MT3493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANA ROLDAO CARDOSO - ME (EMBARGADO)

ADEMAR COELHO (EMBARGADO)

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade citação das partes , para no 

prazo de 15( quinze) dias, apresentar resposta aos embargos ID do 

documento 13967744 ”. CITEM-SE os embargados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentem, se o quiser, resposta aos embargos, 

ficando advertidos dos efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Apresentada 

resposta, INTIME-SE os embargantes em 10 (dez) dias. Apense-se o 

presente processo aos autos 0500546-69.2015.811.8.11.0008 (ver aba 

associados).INTIME-SE. Às providências. 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.

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 982-85.2017.811.0050

 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: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, EHOZ, CIZM, IIZ, TGOZ, 

MAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAM RAMOS - OAB:8.391, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28331 Nr: 1739-94.2008.811.0050

 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: BATISTELA & BOTH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDA MOHR, CLEONICE BREIER, CLAUDIR 

MOHR, CLEUSA BREIER, CLAUDETE MOHR, CLARICE MOHR HERKLOTZ, 

CLACI MOHR HERKLOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16.307-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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3177 Nr: 712-57.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, 

LENIR MARCONDES DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84352 Nr: 3396-90.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÍRIAM RODRIGUES LONDERO, LEO INACIO 

LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, Rafael Vasques Sampieri Burneiko - OAB:6797

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61601 Nr: 2603-93.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ CAMILO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 1084-49.2013.811.0050

 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): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, PATRICIA SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:15.366/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86664 Nr: 4902-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECSANDRO CARLOS BARP, FABIANE MARIA 

LANGER BARP, LUIZ CESAR BORNELLO, AGRIPAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:19494

 Nos termos da legislação vigente, considerando que já foram expedidas 

as cartas precatórias solicitadas, IMPULSIONO OS AUTOS para que a 

parte autora providencie a retirada das missivas, cuja remessa é para 

outro Estado e comprove os pagamentos das guias, referentes àquelas 

que serão distribuídas no Estado de Mato Grosso, já que o feito não faz 

jus aos benefícios da justiça gratuita.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO)

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ CARLOS MARTINS OAB - SP46153 (ADVOGADO)

NASSER RAJAB OAB - SP111536 (ADVOGADO)

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Oficial de Justiça 

MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE, referente às diligências na zona 

rural, no valor de R$ 7.362,00 (sete mil e trezentos e sessenta e dois 

reais), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, alusivos ao mandado de busca e 

apreensão cumprido parcialmente. Certifico ainda, que INTIMO o 

requerente para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 9 de 

julho de 2018. Assinado Eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117620 Nr: 6174-30.2016.811.0051

 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: Administradora de Consórcio Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142191 Nr: 1366-11.2018.811.0051

 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: Marino Antonio Sena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para apresentar impugnação a contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137351 Nr: 9480-70.2017.811.0051

 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: Alex de Oliveira Gomes

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para informar o endereço atual da Requerida tendo 

em vista que a carta citação retornou (mudou-se), no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 2333-95.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Andrea Rodrigues da Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 INTIMO a parte autora para que apresente planilha de cálcudo 

demonstrando a evolução da dívida, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86986 Nr: 4562-28.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda de 

Britto - OAB:20.189-A/MT, Mayara Bendô Lechuga Goulart - 

OAB:20191/A, Nayara Martins Vilalba - OAB:20.190-A/MT

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca do pagamento, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95128 Nr: 2409-85.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Alves Santana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca do pagamento, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100258 Nr: 4106-44.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Terezinha de Oliveira Kovakoski, Ana Paula 

Novakoski, Valdenei Cezar Dias de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Machado & Vieira Ferreira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Magalhães - 

OAB:16147/O, MAICON ANTONIO FLORENCIO - OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidãio do Sr. Oficial de Justiça, INTIMO a 

parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104979 Nr: 928-53.2016.811.0051

 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: João Carlos Barrozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 certifico que o recurso de apelação é tempestivo. INTIMO a parte 

requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110464 Nr: 2617-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor José Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Roberto Pires Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. INTIMO a parte autora 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 2374-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edgar da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para que recolha a diligência referente a 

citação no endereço indicado, prazo de cinco dias. Alertando-o que, 

sempre que requerer novas diligências na mesma oportunidade deve 

recolher o valor correspondente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140946 Nr: 817-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato

 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 do Sr. Oficial de 

Justiça, bem como, para que requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116354 Nr: 5417-36.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pederiva Comércio de Peças Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manfestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, bem como, para impulsionar o feito requerendo o que entender 

de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91724 Nr: 1259-69.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina da Silva Souza

 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 apresentar contrarrazões no prazo legal, 

querendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 8594-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cimadon-ME, Luiz Carlos Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Aparecido Merino Eirelli-EPP, José 

Carlos Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Terra Gonçalves - 

OAB:327337

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138015 Nr: 9827-06.2017.811.0051

 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: Luiz Pires de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140916 Nr: 813-61.2018.811.0051

 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: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Simone Taday - OAB:20255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor para impugnar a contestação no prazo legal, querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144817 Nr: 2578-67.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15814-A

 INTIMO a parte autora para impulsinar o feito requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88264 Nr: 241-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caldeira Lobo e Ottoni Advogados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antenor Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTMO a parte executada para manifestar-se acerca da atualização do 

débito, anexado à ref. 74, conforme determinado da decisão de ref. 70, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 320-31.2011.811.0051
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT

 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 02 (DUAS) diligências, sendo 01 (uma) na zona urbana 

(CENTRO) e 01 (uma) na zona rural (FAZENDA CANAÃ IV), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 3884-13.2014.811.0051

 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 Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME, Jairo Soares Lima, 

Agenor Henrique de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para promover o andamento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 4838-59.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luiz de Queiroz - 

OAB:58.977/RS, Cléves Domingos Galliassi - OAB:59.626/RS, 

Cristiano Diogo Galliassi - OAB:, Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A

 INTIMO o requerido Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela 

autora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86135 Nr: 4193-34.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Elias Zersi Leiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O a parte EXEQUENTE para imulsionar o feito requerendo medidas 

concretas para prosseguimento da ação, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 194-05.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Arnold José 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, e, requerer o que entender de direito no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12027 Nr: 1540-74.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, RC Company Armazens Gerais Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO o exequente para manifestar acerca das certidões de folhas 

270/271 e requerer o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109805 Nr: 2323-80.2016.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analuiza Skaf dos Santos Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Júnior - 

OAB:27304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Fernando Massahiro Rosa Sato - OAB:245819/SP, Juliana dos Reis 

Santos - OAB:13.479-B OAB/MT

 INTIMO a parte autora para se manifestar acerca dos embargos de 

declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28164 Nr: 2273-98.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dakombi Aplicações A Ltda ME, Milton de 

Souza Ramalho

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

OAB:4729/MT

 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 (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  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 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 2932-05.2012.811.0051
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Rocha Farias, Sirlene Rocha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte executada intimada da penhora de valores nada 

manifestou. INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32699 Nr: 2816-67.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro Fino Agrosciences Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro 3R Comercio e Representações Agricola 

Ltda, Raphael Douglas Peixoto, Aparecido Tavares Peixoto, Sandra Nara 

Mariussi Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286438/SP, Edinéia Santos Dias - OAB:2198357/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão de folha 

121 bem como para impulsionar o feito requerendo o que entender de 

direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13638 Nr: 3098-81.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanor da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Sebastião de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão de folha 

110 - diligência negativa - bem como para impulsionar o feito requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE VERDOLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 27/08/2018 Hora: 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 21/08/2018 Hora: 09:40, 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARBOZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/08/2018 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO VELOSO MARINHO (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 21/08/2018 Hora: 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA SOARES (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 27/08/2018 Hora: 09:20 , na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE LIMA (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 21/08/2018 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. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DE BARROS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/08/2018 Hora: 10:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 21/08/2018 Hora: 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alvees de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ANSELMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ANSELMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SIMONE DO NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000092-92.2018.811.0051 Polo Ativo: LAURA SIMONE DO NASCIMENTO 

RIBEIRO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos etc. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12865314), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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. Campo Verde/MT, 09 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

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. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI TERESINHA THOMAS LANGER COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA PAULA PEREIRA OAB - SP185112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000200-90.2018.8.11.0029. AUTOR: 

MARCELI TERESINHA THOMAS LANGER COSTA RÉU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, 

garante a assistência jurídica integral aos que comprovarem a 

insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça. Nesta 

esteia, o Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende 

que: “RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o 

interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o 

conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 

137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 

19/02/2013 - Grifamos). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

– PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE 

REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE 

PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples 

declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador 

quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa 

afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna 

de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para 

indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei nº 

1.060/50, art. 5º)”. (Agra. Inst. N°. 148371/2012. PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL TJ/MT. Des. Rel Dr. JOÃO FERREIRA FILHO.) Ainda, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina vai além, reconhecendo que a pura e 

simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva 

o Magistrado de seu indeferimento, senão vejamos. “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE RECURSOS 

BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor, 4ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 1749)”. (TJ-SC - AI: 

770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, data de 

Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de 

Publicação: Agravo de Instrumento n. , da Capital/Estreito - Grifamos). Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, pelo que 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste-se eventual interesse na propositura da ação perante o 

Juizado Especial Cível, consignando que caso opte pelo prosseguimento 

da ação perante este Juízo deverá, no mesmo prazo assinalado, deverá 

trazer aos autos as respectivas guias de recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos. Cumpra-se 

Canarana-MT. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 46-89.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SCHWARTZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, DARCI NADAL - OAB:OAB 30.731, DARCI NADAL JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 166.513, VITO MAUTONE - OAB:OAB/SP 42.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador CLEUZA ANNA COBEIN, DARCI NADAL, DARCI 

NADAL JÚNIOR e VITO MAUTONE, para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, a seguir transcrita: C E R T I D Ã 

O (CP 46.89.2018 Código: 64866) Certifico que, em cumprimento a CARTA 

PRECATÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO em que é parte requerente Banco 

Caterpillar S/A e parte requerida Paulo Cesar Schwartz-ME, 

comparecemos em dias e horas distintas no endereço mencionado no 

mandado e na ponte do Rio Sete de Setembro, Comarca de Canarana-MT, 

e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM em virtude de não ser localizado a referida máquina 

retroescavadeira. Diante do exposto, suspendemos as diligências e 

devolvemos o presente mandado para a Secretaria. Canarana/MT, 29 de 

junho de 2018.

 Magda Wisch Valcy Maria FreitaOficiala de Justiça Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 1621-35.2018.811.0029

 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: ADEMIR NAZARIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador CELSO MARTIN SPOHR e MOACIR JESUS 

BARBOZA, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as 

preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada às 

fls. 47/53.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZERIAL PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 09 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos. Canarana-MT, 08 de julho de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-28.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BATISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR R. D. COSTA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, ALCIR R. D. COSTA-ME, CNPJ nº 07.106.516/0001-64, no valor 

de R$ 18.745,57 (dezoito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e sete centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de 

depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, 

intimando-se a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo 

legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte 

promovente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 27 de junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84519 Nr: 3145-53.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Oliveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, Marcus Antonio de Souza Brito - 

OAB:14941/MT

 Vistos, etc. I. Defiro pedido de substabelecimento, no prazo de até 

10(dez) dias. II. No tocante à problemática do direito à intimidade da vítima, 

DECRETO O SIGILO DO PROCESSO, não podendo o advogado indagar às 

eventuais testemunhas fotos que violam a intimidade da vítima, ou seja, 

fotos sem roupa ou com roupas íntimas. Consequentemente, considerando 

que a própria vítima salientou que, desde que decretado o sigilo, não se 

sente violada, por razoabilidade e ampla defesa, indefiro o pedido 

ministerial. Providencie a secretaria o necessário acerca do sigilo no 

Sistema Apolo, bem como oficie-se ao Juízo Deprecante para oitiva do 

interrogatório do réu e de suas testemunhas para que, no momento da 

audiência, cumpra a decisão acima acerca a exibição de fotos com a 

vítima de roupa íntima, com URGENCIA, com cópia desta decisão. III. Defiro 

a desistência das demais testemunhas Wanderlan Paulo da Silva, Dulciney 

Alcantara de Campos, e Maili da Silva Matoso. IV. Aguarde-se o 

cumprimento das precatórias, devendo o ato ser certificado, oportunidade 

em que encerro a instrução, devendo os autos serem encaminhados para 

as partes com vistas para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 5 dias e após conclusos para sentença. V. Inexistindo 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86251 Nr: 3893-85.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Gleicy Rocha Vieira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, PABLO 

RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Vistos, etc. I. Homologo a dispensa das testemunhas Icaro de Paula e 

Jose Maria. II. Defiro o pedido da Defesa, devendo juntar as declarações 

da testemunha Caio junto com suas alegações finais. III. Declaro preclusa 

das testemunhas Wilton, Roberto e Fabio, diante do não cumprimento pelas 

partes do despacho de 15/03/2018, ocasião em que já saíram intimadas. 

IV. Declaro encerrada a instrução processual, concedo prazo sucessivo 

de 5 (cinco) dias tanto para o MP quanto para a defesa apresentarem os 

memoriais finais. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91995 Nr: 1950-96.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Morimâ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821-B

 Vistos, etc. I. DEFIRO o prazo de 10 dias para o Procurador apontar o 

profissional e as demais coordenadas para realizar o estudo antropológico 

no réu, sob pena de preclusão. II. Redesigno o ato para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 15h30min, devendo as testemunhas (LUANA e LUCELHA) 

serem conduzidas coercitivamente. III. Aguarde-se o retorno da precatória 

de interrogatório do acusado. IV. Inexistindo alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 2874-10.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creonice Benedita Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc. I. HOMOLOGO a desistência da testemunha Maria Aparecida. 

II. Declaro encerrada a instrução processual, com a apresentação das 

alegações finais orais pelas partes, façam-me os autos conclusos para 

prolação de sentença, cujo teor serão devidamente intimados. III. 

Inexistindo alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105232 Nr: 1987-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Jafter Junior Reis 

Araujo, Walter Aurélio Oliveira da Cruz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação do acusado 

Fernando Duarte Figueiredo, pois ainda se encontram presentes os 
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fundamentos da sua decretação, o que faço com fundamento no art. 312 

do CPP. Outrossim, citados, os acusados apresentaram resposta escrita à 

acusação.Da análise das defesas apresentadas, verifico que não estão 

presentes nenhuma das hipóteses prevista no artigo 397 do Código de 

Processo Penal. Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos 

acusados (CPP, artigo 397), designo audiência de instrução para o dia 1º 

de agosto de 2018 às 13h30min. Estando presos os acusados, deverão 

ser requisitados, nos termos do disposto no § 1º do artigo 399 do Código 

de Processo Penal.Na audiência serão tomadas as declarações das 

vítimas, se houver, e serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa e interrogados os acusados. Expeça-se carta 

precatória para oitivas, se necessário.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Proceda-se a intimação do acusado e dos defensores.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95401 Nr: 3609-43.2017.811.0024

 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: CARLA CONCEIÇÃO MAMORE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, 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.: 98515 Nr: 5129-38.2017.811.0024

 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: Osmar Lopes Borges

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

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.: 100785 Nr: 6149-64.2017.811.0024

 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: DILMA SILVA COSTA

 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:

 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.Com efeito, a análise da controvérsia judicial demanda 

realização de perícia socioeconômica e de perícia médica para aferição 

dos requisitos do art. 20, §§1°, 2° e 3° da Lei n° 8.742/93. Para realização 

de ambas perícias, intimem-se as partes e, sendo o caso, o Ministério 

Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, 

CPC/2015).I- PERÍCIA SOCIOECONÔMICA:Para realização da perícia 

socioeconômica, NOMEIO a assistente social credenciada a este Juízo, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.A 

assistente social deverá aferir detalhadamente, na residência da parte 

requerente, se esta faz jus ao benefício assistencial pretendido, 

respondendo aos quesitos das partes e atentando-se aos requisitos 

socioeconômicos necessários dispostos no art. 20, §§1° e 3° da Lei n° 

8.742/93.Para realização da perícia socioeconômica observem-se as 

seguintes determinações:a) Intime-se a assistente social nomeada para 

proceder ao estudo socioeconômico in loco no prazo de 15 (quinze) 

dias.b) Advirta-se à

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92019 Nr: 1964-80.2017.811.0024

 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: ESTELITA ROFINA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

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.: 93148 Nr: 2529-44.2017.811.0024
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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: Aloízio de Campos Moreira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 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.

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.

 Certifique-se quanto ao decurso de prazo para manifestação do laudo 

pericial.

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 das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104384 Nr: 1607-66.2018.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir Dartora, Vlademir Tavares, Nicanor Ambrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin - ME, Shirlei Aparecida 

Matsuoka Arrabal, Walter Dias Magalhães Junior, Wilson Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Juliano Higino da Silva Junior - 

OAB:4045-MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12352/MT, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS - OAB:727, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900

 Vistos etc. I. Devidamente cumprida à finalidade desta missiva, determino 

a devolução da carta precatória com as nossas homenagens de praxe. II. 

Expeça-se o necessário. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 107276 Nr: 2819-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRN, GMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133

 Vistos etc.

Apresentadas as defesas dos menores, designo o dia 17 de julho de 

2018, às 14h30min, para a realização de audiência de instrução em 

continuação, nos termos do artigo 186, §4º, do ECA, onde serão ouvidas 

as testemunhas arroladas na representação e nas defesas prévias.

Intimem-se as partes e testemunhas, expedindo-se carta precatória, caso 

necessário, para oitavá-las nos juízos deprecados.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

Manifeste-se o Ministério Público acerca do pedido de revogação da 

internação do menor Gustavo Mendes Arruda.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80070 Nr: 1206-38.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 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: MAURO CÉSAR PEREIRA - 

OAB:20914/O

 Vistos, etc.

 Proceda-se a citação do demandado José de Souza Neves no endereço 

e na forma requerida na manifestação de 29.3.2018.

Ademais, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado por Flávio Daltro 

Filho, uma vez a suposta ausência dos documentos aludidos, não constitui 

óbice para sua defesa. Ademais, deve se ressaltar que as providências 

para o levantamento das referidas informações devem ser postuladas na 

ação mandamental impetrada com tal finalidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80079 Nr: 1210-75.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 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: MAURO CÉSAR PEREIRA - 

OAB:20914/O

 Vistos, etc.

 Proceda-se a citação do demandado José de Souza Neves no endereço 

e na forma requerida na manifestação de 29.3.2018.

Ademais, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado por Flávio Daltro 

Filho, uma vez a suposta ausência dos documentos aludidos, não constitui 

óbice para sua defesa. Ademais, deve se ressaltar que as providências 

para o levantamento das referidas informações devem ser postuladas na 

ação mandamental impetrada com tal finalidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 599-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15521, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9609

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18242 Nr: 922-45.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunizia dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 
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Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos DANDO-LHES 

PROVIMENTO, o que faço para sanar a omissão na decisão de fls. 

194/195, o que faço para afastar a alegação de incorreção na base de 

cálculo dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, mantida está a 

decisão de fls. 194/195.Advirta-se à parte requerente que a oposição de 

embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada na 

forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31436 Nr: 839-58.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sylvio Piva Junior, Jose Arlindo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esper Haddad Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10.618, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, 

Roberto Noda Kihara Filho - OAB:10816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:3722/MT, Luciana Rezegue do Carmo - OAB:9.609

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios para localização de bens 

imóveis em nome do executado, uma vez que tal obrigação é do 

exequente (art. 798, II, ‘c’, do CPC), não tendo, por sua vez, demonstrado 

eventual impossibilidade de fazê-lo.

 Ademais, indefiro o pedido de penhora ‘on line’, em razão de já ter sido 

realizada às fls. 322/326, em data recente, a qual restou infrutífera.

 De igual modo, não há nos autos provas que o requerido receba valores 

referentes ao uso de cartão de crédito, razão pela qual indefiro o pedido 

de bloqueio de crédito junto às empresas operadoras de cartão de crédito, 

ainda mais quando foi indeferido o pedido de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica (fls. 341/342).

 Acolho o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 2°, do CPC. Para tanto, deverá a 

Secretaria providenciar o necessário para a referida inclusão, a qual 

deverá ser operacionalizada através do sistema SERASAJUD.

 Ademais, verifica-se ter havido várias tentativas de satisfação do crédito 

do exequente, as quais restaram frustradas. Desse modo, sem prejuízo da 

determinação anterior, suspendo o curso da execução, pelo prazo de 1 

(um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC/2015.

Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2267 Nr: 762-64.2000.811.0024

 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: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Martins da Silva, Arilce Lima Bonfim, José 

Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 349, em razão de já ter sido realizada penhora ‘on 

line’ às fls. 243/246, tendo restado infrutífera.

 Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste nos autos no sentido de indicar bens passíveis de 

penhora.

 Nada requerendo, suspendo, desde já, o curso da execução, pelo prazo 

de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC/2015.

 Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 1793-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaac Messias de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuioshi Kawaski - 

OAB:SP/122.626, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fls. 117/117verso, uma vez que não resta 

comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de obter 

informações sobre o endereço da parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 2237-35.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lescano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de penhora ‘on line’, formulado às fls. 111/111verso, em 

razão de que ainda não foi realizada a citação da parte requerida, 

conforme certidão de fl. 104.

Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nos autos endereço atualizado da parte 

executada, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000111-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NICODENO DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Designação de Perícia Certifico que, em cumprimento da 
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determinação exarada nos autos, bem como da manifestação retro, 

(re)designo perícia médica para o dia 13 DE JULHO DE 2018, às 14H, a ser 

realizada pela Dra. Marilene lopes parra, nas dependências da sede do 

FÓRUM de colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a designação acima, e 

autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e os art. 482 

inciso VI e § 7º e 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 advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da médica 

perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS 

PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data 

e hora designados, advertindo-os que deverão portar os documentos 

pessoais, exames laboratoriais, imagens e atestados ; e EXPEDINDO 

comunicação a procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, 

na forma que estabelece o convênio firmado pela Procuradoria-Geral 

Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. COLÍDER, 9 

de julho de 2018. ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR 

APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Designação de Perícia Certifico que, em cumprimento da 

determinação exarada nos autos, bem como da manifestação retro, 

(re)designo perícia médica para o dia 13 DE JULHO DE 2018, às 15H, a ser 

realizada pela Dra. Marilene lopes parra, nas dependências da sede do 

FÓRUM de colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a designação acima, e 

autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e os art. 482 

inciso VI e § 7º e 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 advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da médica 

perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS 

PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data 

e hora designados, advertindo-os que deverão portar os documentos 

pessoais, exames laboratoriais, imagens e atestados ; e EXPEDINDO 

comunicação a procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, 

na forma que estabelece o convênio firmado pela Procuradoria-Geral 

Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. COLÍDER, 9 

de julho de 2018. ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR 

APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SAMPAIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Designação de Perícia Certifico que, em cumprimento da 

determinação exarada nos autos, bem como da manifestação retro, 

(re)designo perícia médica para o dia 13 DE JULHO DE 2018, às 16H, a ser 

realizada pela Dra. Marilene lopes parra, nas dependências da sede do 

FÓRUM de colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir Baptista, s/nº, Residencial 

Everest, Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a designação acima, e 

autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e os art. 482 

inciso VI e § 7º e 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 advogado da parte autora da 

referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da médica 

perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS 

PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data 

e hora designados, advertindo-os que deverão portar os documentos 

pessoais, exames laboratoriais, imagens e atestados ; e EXPEDINDO 

comunicação a procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, 

na forma que estabelece o convênio firmado pela Procuradoria-Geral 

Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. COLÍDER, 9 

de julho de 2018. ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR 

APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20165 Nr: 61-08.1987.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU DE INVESTIMENTO S/A = GRUPO ITAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS & MELLO LTDA, ADHMAR BRIZZI 

TRIZZI, NELMA CELINA CAMPOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT 

- 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19570 Nr: 1288-03.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Financiadora Bradesco S/A Crédito, Fin. e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE CASTRO PAULA, OTAVIO 

GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT 

- 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2026 Nr: 427-27.1999.811.0009

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA MARIA DA SILVA DIAS, JOÃO GONÇALVES 

DIAS, MARIA CAETANO DIAS, MARINALVA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO GONÇALVES DIAS Espólio de, ESTE 

JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:MT-3596A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41190 Nr: 2668-27.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THR, IDALINA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos, cópia do CPF dotitular do 

benefício concedido nos autos, Thiago Henrique Rejolli, para que seja 

possível a expedição da Requeisição de Pagamento respectiva.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 8384 Nr: 1166-63.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO COSME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB/MT. 4032, do inteiro teor da r decisção de fls, a seguir, observando 

o cumprimento do itém 3. DEVENDO INDICAR O CREDOR OUTROS BENS 

DA PARTE DEVEDORA QUE POSSAM SER PENHORADOS, NO PRAZO DE 

10(DEZ)DIAS. Autos a Disposição.

 Vistos, etc. 1. Tendo em vista não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, DEFIRO, desde já, o 

pedido de pesquisa de veículos, via RENAJUD, para localização e 

imposição de restrição de venda e bloqueio de veículos, para posterior 

penhora. 2. Caso seja infrutífera a busca deferida no item anterior, DEFIRO 

o pedido de pesquisa, via sistema INFOJUD a fim de localizar bens 

declarados pelo executado. 3. Por fim, ainda não sendo frutífera a busca 

do item anterior 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. 4 – Caso haja 

penhora, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias. 5. Caso as buscas sejam 

infrutíferas e intimado o exequente não se manifestar, SUSPENDO a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, período em que também ficará 

suspensa a prescrição, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

6. Decorrido o prazo de um ano sem manifestação do exequente, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC). 7. Após o decurso do prazo do item 4, DETERMINO que os autos 

aguardem no arquivo, mediante baixa no relatório de estatísticas forenses 

(art. 1.149 da CNGC). 8. Encontrados bens penhoráveis, os autos poderão 

ser desarquivados a qualquer tempo para prosseguimento da execução. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 1753 Nr: 153-63.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KASTNER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia G. Oliveira Aquino - 

OAB:MT - 5.494, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. JEAN LUIS TEIXEIRA- 

OAB/MT.4737, para que no prazo de 05(cinco) dias recolha através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) A diligência do Sr. Oficial de Justiça, a fim de promover a 

PENHORA/AVALIAÇÃO do bem, conforme decisão de fs, 218. Autos à 

disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85540 Nr: 2935-52.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSW, SILVANA CORREA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TJ/MT 

a este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86479 Nr: 3894-23.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:16037

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para o fim de:1 - EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de ADILIO 

VELOSO DA ROCHA, pela pratica do crime previsto no art. 147 do CP, nos 

termos artigo 107,IV, CP, c/c art 103 do mesmo diploma e 38 do CPP, em 

virtude de ter ocorrido à decadência do direito de queixa e de 

representação por parte da vítima Amarildo da Silva Moreira. 2 - 

CONDENAR o réu ADILIO VELOSO DA ROCHA à pena de 1 mês e 5 dias 
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de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o artigo 

61,II,“f”, ambos do CP, com as implicações da Lei n°. 11.340/2006 pelo fato 

em que figura como vítima Maria de Fátima Fagundez Munhoz Camara.I)O 

regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao 

disposto no artigo 33, §2º, “c”, do CP;II)Incabível a substituição de pena do 

artigo 44, I do CP e sumula 588 STJ, vez que o crime foi cometido com 

grave ameaça a pessoa;DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, visto que não houve qualquer prejuízo 

sofrido pela ofendida que tenha sido demonstrado nos autos.CONDENO o 

réu em custas processuais na forma do artigo 804 do CPP, devendo ficar 

suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Por fim, 

concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez que 

inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.2 – Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo de 

seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15,III,CF e, ainda, em 

cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.3 - Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Às providências. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colider/MT, 09 de Julho de 

2018.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 3480-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva para ABSOLVER o réu LUIZ FERNANDO FERNANDES FILHO, já 

qualificado nos autos, das penas descritas no artigo 180, caput, do Código 

Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Diante da absolvição deixo de condenar o réu ao pagamento das 

custas processuais.Intime-se.II)Do Delito art. 12, caput da Lei 10826/03.No 

que diz respeito ao delito do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, tendo em 

vista o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, 

na forma da Lei 9.099/95, DESIGNO a audiência para tal fim a ser realizada 

no dia 13/09/2018 às 13:00 horas.Promovam-se as comunicações de 

praxe.Às providências. Expeça-se o necessário.Colíder/MT, 09 de julho de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBE FERNANDO BELARMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADAO ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LEANDRO JOSE SEIBEIL (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010317-52.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ANTONIO 

BEZERRA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: CLEIBE FERNANDO BELARMINO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança, em que as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

às págs. 1/2, id. 12691199. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre 

partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, 

nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

13 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBE FERNANDO BELARMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADAO ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LEANDRO JOSE SEIBEIL (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010317-52.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ANTONIO 

BEZERRA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: CLEIBE FERNANDO BELARMINO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança, em que as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

às págs. 1/2, id. 12691199. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre 

partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, 

nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

13 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLEIBE FERNANDO BELARMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADAO ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LEANDRO JOSE SEIBEIL (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010317-52.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ANTONIO 

BEZERRA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: CLEIBE FERNANDO BELARMINO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança, em que as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

às págs. 1/2, id. 12691199. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre 

partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, 

nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

13 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-37.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

NAIARA GONCALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADEMIR TESK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000710-37.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 6.399,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ 

Parte Ré: REQUERIDO: JOSE ADEMIR TESK Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se 

de ação de cobrança, em que as partes formularam acordo visando pôr 

fim ao litígio, cujos termos estão acostados às págs. 1/3, id. 12679667. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos 

autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto 

lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o 

instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução 

do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 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. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000354-71.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 834,13; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BOSSA DROGARIA 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: DANIELA GARCIA DA SILVA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança, em que as partes formularam 

acordo visando pôr fim ao litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 

12936769. É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de 

acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre partes 

capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade 

negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada 

impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

03 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SARMENTO E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

RENATO MENDES SARMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MANUELA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000865-06.2017.8.11.0009. REQUERENTE: SARMENTO E CIA LTDA - EPP, 

RENATO MENDES SARMENTO REQUERIDO: ELISANGELA MANUELA DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença 

que tramitará nos moldes dos arts. 52 e 53 da Lei 9.099/95 com aplicação 

subsidiária do art. 513 e seguintes do NCPC. Intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, cuja 

memória de cálculo se encontra no Num. 10285033 - Pág. 1, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por 

cento), além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito, ou oferecer embargos ou impugnação ao cumprimento de 

sentença, na dicção dos arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da 

Lei 9.099/95. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para 

apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens 

passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima 

previsto, a multa de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante (art. 

523, § 2º, do NCPC). Não embargada/impugnada a execução, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de bloqueio 

judicial. Cumpra-se. Colíder, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-90.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

JONES MARTINS CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000592-90.2018.8.11.0009 EXEQUENTE:  JONES MARTINS 

CAVALCANTE, MARCIANA ALVES DE SOUZA EXECUTADO: DEVAYR DE 

OLIVEIRA Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

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

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho, holerites atualizados, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, a parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

04 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000101-83.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: MARINALVA SOUZA Vistos. Intime-se a parte autora ou seu 

patrono para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto 

ao endereço da parte ré ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 05 

de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

QUERCIO RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000264-63.2018.8.11.0009. REQUERENTE: QUERCIO RIBEIRO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. De início, verifica-se que 

em razão da condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, 

determinou-se na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do 

seu advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé 

deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 

11ª Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002279-39.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ANDERSON MARQUES 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. De início, verifica-se que em 

razão da condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, 

determinou-se na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do 

seu advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé 

deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 

11ª Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CONTENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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 DESPACHO Processo: 

1000648-60.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CELIA CONTENTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. De início, verifica-se que em razão 

da condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, 

determinou-se na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do 

seu advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé 

deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 

11ª Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000289-13.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JAIRO DANIEL DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. De início, verifica-se que em 

razão da condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, 

determinou-se na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do 

seu advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé 

deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 

11ª Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KEILA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000282-84.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROBERTA KEILA DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. De início, verifica-se que em razão da 

condenação de litigância de má-fé nos autos em epígrafe, determinou-se 

na sentença retro a inserção do nome da parte autora e do seu advogado 

no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé deste Juízo. 

Entanto, e em razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 11ª 

Subseção da OAB/MT, como o referido cadastro ainda é inoperante e 

também não há regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da 

absoluta falta de recursos humanos, este não será mais implementado 

enquanto não for devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. 

Assim, chamo o feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições 

finais da decisão retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-79.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZANGELA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8020011-79.2015.8.11.0009. REQUERENTE: DONIZANGELA LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. De início, verifica-se que em razão da condenação de litigância de 

má-fé nos autos em epígrafe, determinou-se na sentença retro a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. 

OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 11ª Subseção da OAB/MT, como o 

referido cadastro ainda é inoperante e também não há regulamentação a 

respeito, circunstâncias derivadas da absoluta falta de recursos 

humanos, este não será mais implementado enquanto não for devidamente 

regulamentado por esta Corte de Justiça. Assim, chamo o feito à ordem e 

REVOGO parcialmente as disposições finais da decisão retro no tocante à 

determinação: “DETERMINO a inserção do nome da parte autora e do seu 

advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé deste 

Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001654-05.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CRISTIANNE QUEIROZ 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. De início, 

verifica-se que em razão da condenação de litigância de má-fé nos autos 

em epígrafe, determinou-se na sentença retro a inserção do nome da 

parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados por ato de 

litigância de má-fé deste Juízo. Entanto, e em razão do Of. 

OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 11ª Subseção da OAB/MT, como o 

referido cadastro ainda é inoperante e também não há regulamentação a 

respeito, circunstâncias derivadas da absoluta falta de recursos 

humanos, este não será mais implementado enquanto não for devidamente 

regulamentado por esta Corte de Justiça. Assim, chamo o feito à ordem e 

REVOGO parcialmente as disposições finais da decisão retro no tocante à 

determinação: “DETERMINO a inserção do nome da parte autora e do seu 

advogado no cadastro de condenados por ato de litigância de má-fé deste 

Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI RIBAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001958-04.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOCELI RIBAS DA SILVA 

REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - 

EPP Vistos. De início, verifica-se que em razão da condenação de 

litigância de má-fé nos autos em epígrafe, determinou-se na sentença 

retro a inserção do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro 

de condenados por ato de litigância de má-fé deste Juízo. Entanto, e em 

razão do Of. OAB-MT/COLÍDER Nº 009/2018 da 11ª Subseção da OAB/MT, 

como o referido cadastro ainda é inoperante e também não há 

regulamentação a respeito, circunstâncias derivadas da absoluta falta de 

recursos humanos, este não será mais implementado enquanto não for 

devidamente regulamentado por esta Corte de Justiça. Assim, chamo o 

feito à ordem e REVOGO parcialmente as disposições finais da decisão 

retro no tocante à determinação: “DETERMINO a inserção do nome da 

parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados por ato de 

litigância de má-fé deste Juízo.” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCIANE MARINES GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000634-42.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP REQUERIDO: NELCIANE 

MARINES GONCALVES FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) 

constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 23 de Agosto de 2018 às 15hs00, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010087-10.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Processo: 8010087-10.2016.8.11.0009 

Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

Finalidade: Intimar a parte exequente, por todo o teor da petição de id. 

13106134, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 09/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010369-48.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010369-48.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, por todo o teor da petição de 

id.13106255, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Colíder, 09/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESEQUIEL NUNES RATO (REQUERIDO)

ROSINEIDE MACENA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000633-57.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME REQUERIDO: 

ESEQUIEL NUNES RATO, ROSINEIDE MACENA DE JESUS FINALIDADE: 

INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 23 de Agosto de 2018 às 

15hs00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE PAULO NOVAES (REQUERIDO)

RONIVALDO NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002224-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: RONIVALDO NOVAES, ELIANA DE PAULO NOVAES Vistos. I 

- RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço da parte devedora. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar na certidão a 

informação do Senhor Leandro Braz da Silva, gerente da Loja Martinello de 

Colíder/MT, alegando que a parte devedora não faz mais parte do quadro 

de funcionários da empresa e não soube comunicar o atual endereço, 

consoante certidão da Gestora Judiciária Substituta (Num. 11350646 - 

Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo se 

manifestou alegando que não logrou êxito na tentativa de localizar a parte 

devedora, pugnando pela busca via Infoseg a fim de encontrar seu 

paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte 

autora de consulta via sistema Infoseg para localização do endereço 

(Num. 11645531 - Pág. 1), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a 

violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a 

parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 

localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000103-53.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ANA PAULA DE SOUZA BRITO Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) 

devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, por constar inexistência de número do endereço, 

consoante informação do retorno da correspondência do correio (Num. 

11875127 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso processual, o 

polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na tentativa de 

localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a fim de 

encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido formulado 

pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para localização do 

endereço (Num. 12164305 - Pág. 1), pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte 

devedora não foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição 

de ofícios para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 
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localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 05 de julho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000245-57.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ELIANE APARECIDA MAGALHAES Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 12224146 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 12337255 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção 

do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização do endereço, 

pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na 

dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais para o 

direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

05 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000246-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: MARLENE CARDOSO DA SILVA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar endereço 

desconhecido, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 11934570 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 12338549 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção 

do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização do endereço, 

pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na 

dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais para o 

direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

05 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON DE PAILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000247-27.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: CLEISON DE PAILA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) 

devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, por constar endereço desconhecido, consoante informação 

do retorno da correspondência do correio (Num. 11934505 - Pág. 1). E, 

intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo se manifestou 

alegando que não logrou êxito na tentativa de localizar a parte devedora, 
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pugnando pela busca via Infoseg a fim de encontrar seu paradeiro. No 

entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora de consulta 

via sistema Infoseg para localização do endereço (Num. 12337057 - Pág. 

1), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo 

a recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 

localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 05 de julho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MAIANY NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000252-49.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: VIVIANE MAIANY NASCIMENTO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar inexistência de 

número do endereço, consoante informação do retorno da 

correspondência do correio (Num. 12200382 - Pág. 1). E, intimado para dar 

o devido impulso processual, o polo ativo se manifestou alegando que não 

logrou êxito na tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela 

busca via Infoseg a fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se 

indeferir o pedido formulado pela parte autora de consulta via sistema 

Infoseg para localização do endereço (Num. 12337085 - Pág. 1), pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar 

a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização do endereço, 

pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na 

dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais para o 

direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

05 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ANTUNES CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000112-15.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: VERA LUCIA ANTUNES CARDOSO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 11879682 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 12338519 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção 

do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização do endereço, 

pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na 

dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais para o 

direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 
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novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

05 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000115-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar insuficiência de 

endereço, consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(Num. 11805900 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca via Infoseg a 

fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora de consulta via sistema Infoseg para 

localização do endereço (Num. 12337364 - Pág. 1), pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção 

do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização do endereço, 

pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na 

dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais para o 

direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. 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. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

05 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000685-53.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JULIANO DOS REIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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, em consonância 

com o pleito da reclamada (id.13689710), 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000888-15.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SILVIO LUÍS TIETZ 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A 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. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 05 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 369-43.2018.811.0046

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR LEAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Sistema INFOJUD 

com a finalidade de localizar o atual endereço do requerido.

Ocorre que tal pleito somente deve ser deferido em caráter excepcional, 

ou seja, quando houver esgotado todos os meios para a localização e que 

o autor demonstre tê-lo feito.

Neste diapasão colho o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, que se pronunciou em pedido semelhante, senão vejamos:

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Destarte, competindo à parte a tentativa de localização, seja do requerido, 

ou de seus bens, o indeferimento ao pleito é medida que se impõe, 

porquanto não há qualquer comprovação de que tenha se diligenciado 

neste sentido.

Isto posto, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, devendo a 

mesma ser intimada para informar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 3206-76.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Ciência ao MPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119976 Nr: 1977-76.2018.811.0046

 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: CMB, AMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual se manifestou favorável à 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 3412-85.2018.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por ANA CLARA SILVA DE 

CAMPOS, representada por sua genitora KELLY CHRISTINA DA SILVA em 

face de TIAGO AUGUSTO DE CAMPOS.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto a 

Requerente emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada 

do título executivo judicial que fundamenta a presente demanda, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil,

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121599 Nr: 2749-39.2018.811.0046

 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: REVALDAVEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 - As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença para sua conversão em aposentadoria 

por invalidez.3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a 

questão. NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 05 de outubro 

de 2018, às 15:40h.4 – Intimem-se as partes, e seus advogados.5 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 1307-38.2018.811.0046

 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: LUCIANE VICENTE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZA SANTOS GARANHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo realizado em audiência de conciliação apresentado ao 

poder judiciário para homologação.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual se manifestou favorável à 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 237 de 478



resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Ciência ao MPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1302-84.2016.811.0046

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 1480.

 Cite-se o polo passivo por edital, para que responda a presente ação, no 

prazo de quinze (15) dias, se quiser, conforme requerido, atentando-se 

para as regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar os interesses da requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89198 Nr: 1933-28.2016.811.0046

 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: CELIA REGINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença.

CELIA REGINA DE FREITAS propôs a presente ação em face de PAULO DE 

ARAÚJO.

Os procuradores da parte autora renunciaram o mandato às fls. 66/67, 

sendo que intimada a constituir novo patrono a requerente se manteve 

inerte (fls. 69/72).

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, I e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 175-77.2017.811.0046

 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: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 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.

1 - Trata-se de ação de concessão de loas proposta por David Rodrigues 

Da Silva representado por sua curadora Nelita De Jesus Silva em face do 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS.

Em 09/07/2018 foi determinada a realização de perícia médica, designada 

para o dia 26/01/2018.

Adveio aos autos a informação do perito de que a parte não compareceu 

na data designada (fls. 79).

Em seguida, a parte autora requereu a concessão de tutela de evidência, 

alegando o feito estar parado desde a data de 20/01/2017.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o feito tem seguido regularmente o 

seu tramitar.

Quanto ao pedido de antecipação da tutela final, não há qualquer 

justificativa para tal alegada pela parte autora, carecendo de fundamentos 

jurídicos que possibilitam o pedido.

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência requerida.

2 - Considerando a declaração de folhas 88, redesigno perícia médica 

para o dia 05 de outubro de 2018 às 17:40h.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99833 Nr: 783-75.2017.811.0046

 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 APARECIDA FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Intimada a autarquia/requerida, exarou ciência, nada mais manifestando.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro EXTINTO sem resolução de mérito os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100533 Nr: 1150-02.2017.811.0046

 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: SILVIO BELMONTE RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Silvio Belmonte Reck 

em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT, na qual a 

parte autora pleiteia a incorporação da rede elétrica particular ao seu 

patrimônio, bem como o ressarcimento pelos gastos empreendidos na 

edificação da rede de energia.

Tendo em vista a decisão proferida no juízo ad quem, que tornou sem 

efeito a sentença de folhas 197/198, é necessário o prosseguimento do 

feito.

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação, o Requerido alegou a impertinência da inversão do ônus 

da prova, sob o fundamento genérico de que os requisitos para a inversão 

não estão preenchidos.

Fixo como ponto controvertido decidir sobre a responsabilidade da 

Requerente e o dever de indenizar do Requerido.

Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC, 

pois entendo que a inversão não é aplicável ao caso, uma vez que não foi 

constatada a hipossuficiência real da autora que a impeça de produzir 

provas dos fatos alegados, quais sejam, edificação de rede elétrica e 
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valor dispendido para tal construção.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104743 Nr: 2986-10.2017.811.0046

 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: FLORICE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Florice Oliveira 

Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Decido.

 Tendo em vista que o credor concordou com cálculos apresentados pela 

exequente é o caso de se expedir a RPV.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

exequente.

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se RPV em favor da parte autora e de seu 

patrono.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105375 Nr: 3244-20.2017.811.0046

 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: ADRIELLI DA SILVA JULIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela 

específica proposta por ADRIELLI DA SILVA JULIANO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT 

requerendo a realização de exame de PET CT em caráter de urgência.

Parecer técnico Nº. 1543/2017 do NAT sobre o Exame PET CT oncológico 

às folhas 34/37, concluiu pela indicação do procedimento solicitado, a ser 

realizado pelo SUS.

Deferida a antecipação de tutela às folhas 39/40, foi determinado aos 

Requeridos procederem ao exame solicitado.

O Município contestou o feito requerendo a extinção em face da perda do 

objeto (fls. 51/54), uma vez que “mesmo sem a realização do exame 

especificado nesses autos já fora realizado outro e confirmado que a 

paciente realmente está acometida de câncer.”.

O Estado Contestou o feito (fls. 60/67), requereu a extinção sem 

resolução do mérito.

Decido.

Trata-se de ação em que ocorreu a perda superveniente do objeto, razão 

pela qual me valho do artigo 485, inciso VI, para extinguir a demanda sem 

resolução de mérito em razão da ausência de interesse.

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

Vl – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

P. R. I. C.

Ciência ao MPE.

 Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119300 Nr: 1703-15.2018.811.0046

 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: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão do 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 3 - 

Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão. NOMEIO 

perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o perito deverá se 

locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até esta Comarca de 

Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 05 de outubro de 2018, às 

17:00h.INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), 

para ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente. INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.4 – 

Determino a expedição de oficio a gerência executiva do INSS, para que 

implante o benefício previdenciário em favor da parte autora concedida em 

tutela antecipada, no prazo máximo de 05 dias, a partir da ciência desta 

decisão, sob pena, de sujeitarem-se às sanções civis, penais e 

administrativas de que trata o art. 1º do Provimento nº. 56/2008-CGJ 

(CNGC, 2.5.11), inclusive com a remessa de peças ao Ministério 

Público.Determino ainda, que após o cumprimento da decisão, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios do cumprimento da 

implantação do benefício, sob pena das mesmas sanções indicadas 

acima.5 – Intimem-se as partes, e seus advogados.6 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118711 Nr: 1455-49.2018.811.0046

 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: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA 

OLIVEIRA BARROSO , PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RONDOLÂNDIA GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, COMISSÃO PROCESSANTE 

através dos seus Membros: Presidente: Vereadora ADRIANA OLIVEIRA 

BARROSO Relator: Vereadora LIGIA NEIVA Membro: Vereadora DORIZETE 

QUIRINO, LÍGIA NEIVA , DORIZETE QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO em face do Presidente da Câmara 

Municipal de Rondolândia/MT, Sr. GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, e 

Comissão Processante, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LÍGIA NEIVA e 

DORIZETE QUIRINO.

Foi deferida a liminar e determinada a paralisação dos trabalhos referente 

ao Processo Comissão Especial n. 001/2017, instituída pela Resolução n. 

08, de 16 de Outubro de 2017 e suspensão de todas as deliberações, 

atos ou decisões que atinjam a pessoa do Impetrante, a partir do 25 de 

dezembro de 2017.

Acostado nos autos (fls. 213/222) informação dos Impetrados de houve o 

arquivamento dos processos por extrapolação do prazo legal.

Em razão disso, o Impetrante requereu a extinção da presente ação pela 

perda do objeto.

Decido.

 Tendo em vista a manifestação dos impetrados, é evidente a perda 
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superveniente do objeto do presente mandado.

Isto posto, ante a perda do objeto declaro extinto, sem resolução de 

mérito, os presentes autos.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113276 Nr: 6651-34.2017.811.0046

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FERNANDA DOS SANTOS, NILCE DE 

JESUS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória em que a parte autora afirma que a Requerida 

quitou o débito.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte da parte requerida, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73619 Nr: 543-57.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI TOMÉ, 

WILSON FILLIPI TOMÉ, ZELIR ZANDONAI TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito em razão de acordo formulado nos autos principais.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro EXTINTO sem resolução de mérito os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121815 Nr: 2847-24.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM, FIRMINA MENDES PEREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Carneiro de Souza - 

OAB:6.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de solicitação de vaga para internação de adolescente, em que 

houve a revogação da medida nos autos principais (código 118041), 

conforme noticiado às folhas 47-49 dos autos.

Decido.

Tendo em vista que a medida de internação foi revogada, é evidente a 

perda superveniente do objeto da presente demanda.

Isto posto, declaro EXTINTO sem resolução de mérito os presentes autos.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100508 Nr: 1131-93.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ALFREDO FELIPPI 

TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOME, MARLI TERESINHA MAITO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação apenas incubiria ao poder judiciário se tal negativação 

decorresse de ordem emanada pelo juízo.

 Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia às 

folhas 118 dos autos.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117997 Nr: 1162-79.2018.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo realizado em audiência de conciliação apresentado ao 

poder judiciário para homologação.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual se manifestou favorável à 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Ciência ao MPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114957 Nr: 7369-31.2017.811.0046

 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): JULIO CESAR RIGO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 
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OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86619 Nr: 1088-93.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Camargo Campos S/A Engenharia e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO HENRIQUE VOLFF DOS 

SANTOS - OAB:8908 RO, POLIANA POTIN - OAB:7.911/RO, RODRIGO 

MARI SALVI - OAB:4428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito, ante a propositura de habilitação de credores nos 

autos da falência nº. 1000606-36.2018.8.26.0695.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro EXTINTO sem resolução de mérito os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118040 Nr: 1190-47.2018.811.0046

 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): SONIA EDVIRGES BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia às 

folhas 81 dos autos.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116773 Nr: 631-90.2018.811.0046

 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): DORACI XAVIER DE ASSIS, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação. Em razão do mesmo, deixo de apreciar o pedido de folhas 

88.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia às 

folhas 101 dos autos.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 660-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia às 

folhas 102 dos autos.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117821 Nr: 1066-64.2018.811.0046

 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): GISELE APARECIDA BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 
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acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia na 

cláusula oitava.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108413 Nr: 4648-09.2017.811.0046

 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: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória em que o Requerente foi intimado para 

apresentar bens passíveis à penhora, sob pena de suspensão.

A parte autora requereu a intimação do Requerido para o pagamento, 

sendo em seguida certificado (fls. 52) que tal ato já foi procedido, 

conforme certidão de ref. 30.

Ante a desídia da parte autora, determino a suspensão do feito pelo prazo 

de um ano.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, determino o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118104 Nr: 1216-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

Trata-se de pedido de providências solicitado pela autoridade policial 

visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, que teria sido vítima 

de violência doméstica.

O requerido contestou o pedido.

Às folhas 41 consta ofício do Centro de Referência de Assistência Social, 

que informa o cumprimento do Programa Maria da Penha por parte do 

Requerido.

Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas 

protetivas (fl. 39).

Decido.

As medidas protetivas já foram deferidas nos presentes autos.

Tenho que a medida protetiva é acautelatória, e existe para proteger a 

mulher que é vitima de violência de gênero, sendo que resta temerário 

eventual derrogação das medidas outrora deferidas em favor da suposta 

vítima.

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, tornando 

definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que esta decisão 

possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de 

fato perdurar, valem as medidas deferidas.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89578 Nr: 2074-47.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DONIZETE FELICIANI, EUSINÉIA ZOPPI 

FELICIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUÁRIA SUL DO ARIPUANÃ LTDA, 

CANORPA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO NORTE DO 

PARANÁ, COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE IVAIPORÃ 

LTDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NORTE PIONEIRO LTDA - 

CANORP, COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE 

CORNELIO PROCOPIO LTDA - COPROCAFÉ, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA DOS CAFEICULTORES DE PORECATU LTDA, 

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE MANDAGUARI LTDA, ANTÔNIO 

SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CORRÊA 

CRESPI - OAB:36.647/PR

 Vistos.Trata-se de ação de usucapião extraordinária proposta por 

Adalberto Donizete Feliciani e Eusinéia Zoppi Feliciani em face de 

Agropecuária Sul do Aripuanã Ltda, CANORPA – Cooperativa 

Agropecuária Centro Norte do Paraná, CANORP – Cooperativa 

Agropecuária Norte Pioneiro Ltda., Cooperativa Agrária dos Cafeicultores 

de Ivaiporã Ltda., COPROCAFÉ - Cooperativa Agrária dos Cafeicultores da 

Zona de Cornelio Procopio Ltda., Cooperativa Agropecuária dos 

Cafeicultores de Porecatu Ltda. e Cooperativa dos Cafeicultores de 

Mandaguari Ltda.Foi acostado nos autos (folhas 809/813) acordo 

extrajudicial apresentado ao poder judiciário para homologação, efetuado 

por Adalberto Donizete Feliciani, Eusinéia Zoppi Feliciani e Agropecuária 

Sul do Aripuanã Ltda.Requerem as partes acordantes determinadas 

condições para a homologação, tais como: “(...)”.Decido.Passo à análise 

do pedido de homologação.Primeiramente, cumpre destacar que a citação 

das partes é questão de ordem pública. Um acordo entre os requerentes e 

somente um dos requeridos não pode criar obrigações para terceiras 

pessoas, uma vez que o acordo não abraça todas as partes integrantes 

na presente lide.A segunda vista, o acordo formulado entre requerentes e 

requerido (apenas um deles) deveria ser suficiente para a resolução da 

lide. Verifica-se na cláusula primeira que “A REQUERIDA, por reconhecer 

a posse ad usucapionem dos REQUERENTES, não se opõe aos fatos 

alegados na inicial” e ainda assim, nos requerimentos pedem a produção 

de prova pericial para constatar se a posse se deu com o intuito de se 

tonar dono do imóvel. Ora, qual a necessidade de minutar acordo se não 

ficou claro entre as partes o objeto da transação? Por fim, trata-se de 

direito disponível, uma vez que é direito das partes dispor de sua 

propriedade como bem entender. Porém, tal ato não pode depender de 

dilação probatória por ser manifestamente contraditório, uma vez que o 

dono pode acordar somente na proporção da sua propriedade.Ante as 

condições elencadas pelos acordantes, deixo de homologar o 

acordo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93789 Nr: 3764-14.2016.811.0046

 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: JOSENEI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PACHECO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de interdição com pedido de curatela provisória 

proposta por JOSENEI CAMARGO em face de VALDOMIRO PACHECO DE 

CAMARGO, argumentando-se em suma, que o interditando está funcional 

e cognitivamente impedido de participar plena e efetivamente na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas.

Deferida a liminar, o Requerente foi nomeado como curador do Interditado.

Devidamente citado, o interditado foi intimado da audiência, na qual se 

manteve silente.
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O estudo psicológico concluiu que no presente momento o Sr. 

VALDOMIRO não possui capacidade motora e nem cognitiva para prover 

sua vida cível.

O parquet requereu a extinção do feito ante a notícia do falecimento do 

Interditado (certidão de óbito fls. 66).

Decido.

 Tendo em vista que não há procedimento sem partes, verifica-se a perda 

superveniente do objeto da presente demanda.

Isto posto, declaro EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso IX do CPC.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao MPE.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117875 Nr: 1092-62.2018.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NUNES DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte 

autora a fim de que seja descoberto o endereço da parte ré.

 Deve ser consignado que a parte ré ainda não cumpriu com sua 

obrigação.

 Posto isto, DEFIRO a requisição de informações por meio do sistema 

Infojud e a informação constante nos autos foi a seguinte:

CPF: 970.247.241-53

Nome Completo: AILTON NUNES DE FIGUEIREDO

Nome da Mãe: MARIA NUNES DE FIGUEIREDO

Data de Nascimento: 26/02/1965

Título de Eleitor: 0015333991805

Endereço: RUA POSTA RESTANTE CASA CENTRO

CEP: 78310-000

Municipio: COMODORO

UF: MT

Consigno que tentei acessar o sistema CAGED do Ministério do Trabalho 

porém a página se encontrava fora do ar.

 Manfeste-se a parte exequente.

 P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86422 Nr: 1030-90.2016.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, Marconde Sartor - OAB:OAB/MT 3585/B

 Vistos.

Tendo em vista que não há mais Defensor Público atuante nesta Comarca, 

nomeio como nomeio como curador especial da parte autora o advogado 

Dr. Egídio Alves Rigo desta Comarca, nos termos do artigo 72, inciso II, do 

CPC, devendo o mesmo prosseguir o feito ante o não pagamento total da 

dívida alimentar, no prazo de 30 dias.

2 – Arbitro ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a serem pagas pelo 

Estado de Mato Grosso em razão da manifestação nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95709 Nr: 4676-11.2016.811.0046

 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: MAYSA TAVARES CAMARGO

 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.

Considerando que o INSS juntou o comprovante de cumprimento do que foi 

determinado na sentença, deixo de apreciar o pedido de execução 

forçada requerido pela parte autora.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 2199-15.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO BORBA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por EDIO BORBA DE 

CASTRO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Interposto recurso de apelação pela Requerida, a parte autora concordou 

com as condições para desistência do apelo, assim sendo não há por que 

remeter os autos ao E. Tribunal Regional Federal.

Manifestem-se as partes sobre o que entenderem pertinente.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119609 Nr: 1803-67.2018.811.0046

 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: RAIMUNDA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desaparecimento cominado com declaração de óbito 

proposta por Gleici Quelli Souza Da Silva em face de Flavio Jose Da Silva.

A decisão de fls. 14 determinou que a parte autora emendasse a inicial 

juntando documentos de diligência em busca do requerido ou 

comprovando as já realizadas em favor do Requerido.

A parte autora se quedou inerte, conforme certidão de decurso do prazo 

às folhas 20.

Decido.

 Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligências determinadas, 

aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119739 Nr: 1859-03.2018.811.0046

 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: NPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos que tramita pelo rito do art. 528 do 

CPC, onde o executado, devidamente citado/intimado pessoalmente, fls. 

32/35, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, não o 

fez nem justificou a impossibilidade de pagar o débito.

 Forçoso é concluir que o executado não possui responsabilidade e nem 

consciência da necessidade premente de seu filho, além de fazer crer a 

este Juízo que desrespeita a Justiça, pois além de não pagar 

oportunamente a pensão da forma em que se obrigou, quando intimado 

não paga o valor devido, nem ao menos apresenta justificativa.

 Registro, também, que o executado ao não pagar a pensão devida, 

submete o alimentando a situação degradante e penosa, postergando o 

pagamento devido.

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao valor ajuizado mais as vencidas 

durante a tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de Edicleiton 

Firmino De Rezende, pelo PRAZO DE SESSENTA (60) DIAS.

Após, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o valor do 

débito ATUALIZADO até a data da expedição, bem como o valor da 

prestação mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de 

preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123582 Nr: 3575-65.2018.811.0046

 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: WILSON FROES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA GOMES - PREFEITO DO 

MUNICIPIO DE COMODORO - MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO - GUSTAVO ANDRÉ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FROES PEREIRA 

NASCIMENTO - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança em que se verifica o pedido de 

desistência do feito pelo autor.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Revogo a liminar conferida às folhas 71/72.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P. R. I. C.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 1352-42.2018.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITATIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/RO 4046, FELIPE WENDT - OAB:4590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a certidão retro e o caráter itinerante da Carta 

Precatória, bem como a Requerida residir no Município de Conquista 

D’Oeste/MT, encaminhe-se os autos para a Comarca competente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117309 Nr: 856-13.2018.811.0046

 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, 

KELI VITÓRIA DE ARAÚJO PIEDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74201 Nr: 828-50.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S PINHEIRO NUNES LTDA- ME, SEBASTIÃO PINHEIRO 

NUNES, MARIA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença para executar os honorários 

sucumbenciais fixados para ambas as partes, em razão de ter sido a ação 

julgada parcialmente procedente.

Compulsando os autos, verifico que cumprimento da sentença por parte 

de S. Pinheiro Nunes–ME às folhas 122/124 e 133/135 para pleitear a 

quantia que lhe cabia a título de custas e honorários sucumbenciais na 

soma de R$ 21.830,93.

O Banco do Brasil efetuou o pagamento às folhas 128/132, com alvará 

para liberação dos valores às folhas 148.

Requerido o cumprimento de sentença por parte do causídico do Banco do 

Brasil às folhas 138/142, a parte adversa foi intimada para efetuar o 

pagamento, porém o feito foi arquivado.

Decido.

Razão assiste ao Exequente (Pereira Gionédis Advogados, causídico do 

Banco do Brasil).

Verifico que a parte adversa não quitou suas obrigações referentes aos 

honorários sucumbenciais.

Intime-se o Executado para efetuar o pagamento no prazo legal, nos 

termos da sentença prolatada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 2922-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO D FREITAS, ELIANE DE 

SOUZA SANTOS

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o Exequente comprovou a realização de diligências 

prévias ao pedido, defiro o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Determino que o resultado seja guardado na pasta apropriada conforme 

determina a CNGC.

Intime-se o exequente para que compareça na secretaria desta vara e 

tenha acesso ao que solicitou.

P. I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70629 Nr: 3321-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a solicitação de penhora online, uma vez que a exequente não 

cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Requereu a juntada da planilha atualizada, porém a petição veio 

desacompanhada da mesma.

Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71786 Nr: 3787-28.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

016.762.461-00, Rg: 17645336, Filiação: Eurelina Leita da Silva e Paulo 

Manoel da Silva, data de nascimento: 12/12/1987, brasileiro(a), solteiro(a), 

recolhido na cadeia publica de cdomt. 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 ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado PAULO 

MANOEL DA SILVA JUNIOR, na infração do artigo 129, § 1º, inciso I, do 

Código Penal.Passo a dosar a pena.Circunstâncias judiciais do fato.A 

pena prevista para o delito de lesão corporal de natureza grave é de 01 

(um) a 05 (cinco) anos de reclusão.Quanto à culpabilidade verifica-se 

normal reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes verifica-se 

que o acusado possui uma vasta ficha criminal, inclusive possuindo 

executivo penal na Segunda Vara desta Comarca de Comodoro (Código 

68166) e inúmeros outros processos criminais, sendo que os processos 

em tramite serão utilizados circunstancia judicial negativa, enquanto o 

executivo de pena como circunstância agravante. Quanto à conduta social 

não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser a 

acusada pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e as 

conseqüências são normais tipo. Assim, considerando a existência de 

circunstancias negativas, fixo a pena base acima mínimo legal, ou seja, em 

02 (dois) anos de reclusão. Circunstancias atenuantes e 

agravantesPresente a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a 

pena em 06 meses.Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 

06 meses.Não havendo outras atenuantes nem agravantes, fixo a pena 

em 02 anos de reclusão.Causas de aumento e diminuição de penaNão há 

causas de diminuição de pena.Assim, a pena definitiva fica sendo de 02 

(dois) anos de reclusão.Pena DefinitivaDesta forma, finalizadas as 

operações relativas ao estabelecimento da pena do acusado, temos como 

medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime a condenação 

do réu PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR ao cumprimento da pena de 02 

(dois) anos de reclusão, sendo cumprida em regime inicialmente fechado, 

em razão da reincidência. Da Substituição da PenaNos termos do art. 44 

do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é 

superior a quatro anos. Entretanto o crime foi cometido com violência à 

pessoa, e desta forma o benefício da substituição, conforme dispõe o 

inciso I do referido dispositivo legal, não pode ser aplicado.Suspensão 

Condicional da PenaNos termos do artigo 77, do Código Penal, verifico que 

a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos. 

Entretanto o acusado é reincidente, e desta forma o benefício da 

suspensão, conforme dispõe o inciso I do referido dispositivo legal, não 

pode ser aplicado.Deixo de condenar o réu ao pagamento das despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado, proceda a escrivania a expedição 

das comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive Justiça 

Eleitoral.Expeça-se Carta de Guia, e o que mais for necessário.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, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 10 de novembro de 2017

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9652 Nr: 437-18.2003.811.0046

 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): JOICE RODRIGUES DE ASSIS, OSMAURA 

BARBOSA, LUIZ HILTON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar o suposto crime previsto 

no artigo 12, caput, c.c do artigo 14, ambos da Lei n.º 6368/78, c.c as 

disposições da Lei n.º 8072/90, que teria sido cometido pela acusada 

Joice Rodrigues de Assis.

Verifica-se que o processo possui sentença condenatória que julga 

parcialmente procedente a denúncia recebida, condenando a ré a pena de 

04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ocorre que em seu parecer (fls. 140) o órgão ministerial requereu a 

decretação da extinção da punibilidade.

Decido.

Analisando o caso sob a égide do artigo 109, inciso III, do Código Penal, 

claramente se observa que está prescrito o direito estatal de punir a 

autora do fato pelo suposto crime praticado.

A acusada foi condenada a pena de 04 anos, 04 meses e 80 dias multas, 

sendo que conforme determina o artigo 109, inciso III do Código Penal o 

prazo prescricional é de 12 (doze) anos.

A última interrupção da prescrição teria ocorrido em 05/05/2004 (fls. 118), 

ou seja, já se passaram mais de 12 anos até o presente momento.

O artigo 109, inciso III, do Código Penal assim afirma:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não 

excede a oito;

Diante do Exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, 

julgo extinta a punibilidade da autora do fato Joice Rodrigues de Assis, 

qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c.c 

artigo 109, inciso III, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a escrivania as 

baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25888 Nr: 60-71.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 
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OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25784 Nr: 2714-65.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUMACI ROSA DE JESUS VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte executada satisfez a obrigação, 

razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, 

inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comodoro/MT, 09 de julho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25767 Nr: 2709-43.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte executada satisfez a obrigação, 

razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, 

inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comodoro/MT, 09 de julho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25685 Nr: 2910-35.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FRANCISCA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte executada satisfez a obrigação, 

razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, 

inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comodoro/MT, 09 de julho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25821 Nr: 2675-68.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte executada satisfez a obrigação, 

razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, 

inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 3376-19.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 
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Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27749 Nr: 1870-81.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON CARDOSO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Sentença. Vistos. (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal reconhecem a 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do denunciado Welington Cardoso de Assis, 

qualificados nestes autos, em razão do advento da prescrição punitiva do 

Estado. Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se às baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25680 Nr: 2907-80.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DA MATA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118335 Nr: 1296-09.2018.811.0046

 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): ELPIDIO GALINDO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:1046/RO, LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - OAB:2657, 

MAGUIS UMBERTO CORREIA - OAB:1214/RO, SICILIA MARIA A. 

TANAKA - OAB:5.940/RO

 Código 118335

Vistos.

 Trata-se de ação civil pública de indenização por dano material e moral 

coletivo em razão de dano ambiental proposta pelo Ministério Público em 

face de Elpídio Galindo de Barros tendo por base os Autos de Infração n.º 

9112625-E, 9112626-E e 9112627-E, além do Termo de Embargo n.º 

1760-E.

 Em sua contestação (fls. 145) o requerido alega a ilegitimidade passiva 

vez que alega que a área autuada nunca teria lhe pertencido. Afirma ainda 

que Silvio soares Braga, Wesley Mendes Codeço e Robson Mendes 

Codeço já ocuparam tal área.

 O MPE por sua vez requereu a ampliação do polo passivo da ação com a 

inclusão Silvio soares Braga, Wesley Mendes Codeço e Robson Mendes 

Codeço com base no artigo 339, § 2º do CPC.

Pois bem.

A questão da legitimidade se confunde com o mérito da demanda, afinal 

não é apenas o proprietário formal quem responde pelo dano causado, 

pois como bem falou o MPE o polo passivo desta demanda pode ser 

ocupado pelo arrendatário, pelo posseiro, pelo sócio oculto ou qualquer 

outra pessoa que de alguma forma seja responsável pela área e dela 

aufira lucros.

 Ressalto ainda que os Autos de Infração n.º 9112625-E, 9112626-E e 

9112627-E, e o Termo de Embargo n.º 1760-E gosam das presunções dos 

atos administrativos. Desta forma, a preliminar levantada pelo requerido 

será apreciada juntamente com o mérito da demanda ao seu final.

 Defiro o pedido do MPE para incluir no polo passivo da demanda as 

pessoas de Silvio soares Braga, Wesley Mendes Codeço e Robson 

Mendes Codeço, e Hermes José Dias Filho sendo que eles deverão ser 

citados nos endereços constantes às fls. 234 dos autos.

 P. I. C.

 Comodoro, 9 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61911 Nr: 3781-89.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DOMINIACK, CARLOS ALEXANDRE 

VALVERDE BRANDAO, RONALDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25708 Nr: 2890-44.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25677 Nr: 2904-28.2007.811.0046

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON A. BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25739 Nr: 2717-20.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34657 Nr: 2841-95.2010.811.0046

 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: FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, GLEICIQUELI O. G. FIGUEIREDO - OAB:, LEANDRO FELIX 

PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 2805-92.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO "CHAPEU 

PRETO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 Diante do exposto, considerando-se que não há diligências para sanar ou 

qualquer nulidade ou fato a esclarecer que interesse ao julgamento da 

causa, o feito encontra-se preparado para julgamento em plenário, razão 

pela qual, designo para sessão de julgamento de júri para data de 28 de 

agosto de 2018, às 08 horas. Intimem-se o Ministério Público, a defesa e 

as testemunhas arroladas às folhas 308 para que compareçam ao ato, 

observando o disposto no art. 431 do CPP. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1584 Nr: 608-77.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A, RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença visando a execução de honorários 

sucumbenciais.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do patrono da 

Exequente.

Em seguida, intime-se a parte a fim de que seja cumprido o art. 450, §3º da 

CNGC.

Por fim, havendo a satisfação da obrigação, determino o arquivamento do 

presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 3716-94.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS DANTAS, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor de BV Financeira 

S/A.

Em seguida, intime-se a parte a fim de que seja cumprido o art. 450, §3º da 

CNGC.

Por fim, havendo a satisfação da obrigação, determino o arquivamento do 

presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18392 Nr: 3029-64.2005.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CORREA CARDOZO, OSMAR 

SARAN, HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, MARIA APARECIDA DA SILVA 

SARAN, PATRÍCIA RODRIGUES DA CUNHA LOPES MARÓSTICA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 248 de 478



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9189/MT, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492

 Vistos.

Considerando que o feito foi extinto em razão da prescrição, deixo de 

apreciar o pedido de fls. 829.

Cumpra-se a decisão de fls. 828.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64387 Nr: 2562-07.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA, Cpf: 

31845266153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de FATIMA MORAIS DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3304/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.176,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65397 Nr: 3574-56.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOALDO RODRIGUES CALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADOALDO RODRIGUES CALA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO em face de ADOALDO RODRIGUES 

CALA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de O Município 

de Campos de Júlio/MT, pessoa jurídica de direito público interno, através 

de seu procurador infra firmado, propós AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

nos moldes da Lei nº 6830/80, bem como de todas as demais atinentes à 

espécie, em face do senhor, ADOALDO RODRIGUES CALA., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 348/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.157,88

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29889 Nr: 945-51.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 

EPP, SANDRA MARIA FERREIRA GONÇALVES, ANDRÉ LUIZ GONÇALVES 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

- EPP, CNPJ: 02301260000122, atualmente em local incerto e não sabido 

SANDRA MARIA FERREIRA GONÇALVES, Cpf: 81940190100, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DE 

ARAUJO, Cpf: 80854125191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de GOLD CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP, SANDRA MARIA FERREIRA GONÇALVESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IMPOSTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

501350/2008, 501351/2008, 501352/2008, 501353/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.258.244,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63153 Nr: 1274-24.2013.811.0046

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119519 Nr: 1776-84.2018.811.0046

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIESLEY DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para que tenha ciência da R. Decisão, Ref.: 

5, a qual defere o pedido formulado na inicial. Desta maneira, solicito que 

providencie o recolhimento e posterior comprovação nos autos, do valor 

respectivo ao cumprimento da diligência por 02 (dois) Oficiais de Justiça, 
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conforme Art.: 536, § 2º do Código de Processo Civil, a saber: "Mandado 

de Busca e Aprensão do veículo indicado, nesta Cidade de Comodoro/MT, 

area urbana.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6463 Nr: 291-11.2002.811.0046

 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: ANGELA MARIA MARQUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA MARQUES MOURA, RUBENS DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Vistos, etc.

Citem-se todos os herdeiros do teor das primeiras declarações, caso já 

não o tenha feito.

Em sendo todos citados, intime-se a inventariante para apresentar as 

últimas declarações ocasião em que deverá aditar as primeiras 

declarações atribuindo valor aos bens do espólio; apresentar plano da 

partilha e a GIA-ITCD eletrônica emitida pela PGE/MT em 15 (quinze) dias.

Havendo incapazes, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação em 15 (quinze) dias.

Com a juntada do referido plano de partilha, intimem-se todos inclusive as 

Fazendas Públicas para manifestarem caso queiram no prazo comum de 

15 (quinze) dias e, depois de decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberação da partilha.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 5 de julho 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.: 13164 Nr: 1145-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERMINO RAMOS DOS REIS, Este 

Juízo, ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DE ANDRADE KELM 

- OAB:9639B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de abertura de inventário requerida por Maria dos 

Santos Silva Reis em virtude do falecimento de Germino Ramos dos Reis.

Apresentadas as primeiras declarações pela inventariante às fls. 14/17.

A Fazenda Pública Municipal foi cientificada do teor da demanda às fls. 52.

Intimado, apresentou o Estado de Mato Grosso manifestação no sentido de 

que fosse procedida a avaliação judicial dos bens pertencentes ao 

espólio.

Geraldino Pereira Ramos e outros apresentou impugnação às primeiras 

declarações.

Decido.

1) Cadastre o advogado dos herdeiros apontados em procuração de fls. 

62/66;

 2) Intime-se o advogado peticionante do requerimento de fls. 60 e ss para 

que apresente nos autos procuração assinada a rogo e subscrito por 

duas testemunhas ou procuração pública em 15 (quinze) dias;

3) Citem-se todos os herdeiros do teor das primeiras declarações;

4) Intime-se a inventariante por meio de sua defensora dativa para o fim de 

que manifeste acerca da impugnação apresentada em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 9 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 2647-37.2006.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG, LKDO(, RLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MARIA SOARES - 

OAB:4527

 Vistos, etc.

 Cumpra-se integralmente o despacho proferido de fls. 179.

 Às providências.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40392 Nr: 1405-33.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA GUERRA HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 VISTOS, ETC.

Vislumbro que até o presente momento não foi efetuada a liquidação da 

sentença deste modo, intimem-se as partes para apresentarem pareceres 

ou documentos elucidativos acerca do quantum devido pela parte 

executada [art. 510, CPC] no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de 

posterior nomeação de perito judicial às suas expensas.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87111 Nr: 1251-73.2016.811.0046

 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: LATICÍNIO ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Tendo em vista o trânsito em julgado da presente demanda (ref. 108), 

procedo a intimação das partes para requererem o que entenderem 

pertinente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18569 Nr: 3171-68.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MENDES MARTINS, ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR E OUTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 
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AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da resposta do TR1ª à 

solicitação de informações referentes ao RPV expedido outrora, juntado 

na data: 09/07/2018, fl.: 157 dos autos em epígrafe. Outrossim, certifico 

que este servidor tentou expedir novo RPV, conforme solicitado pelo 

TRF1ª, porém, o sistema eprecweb.trf1.jus.br, não homologou a 

requisição, informando que o valor requerido ultrapassa o montante de 60 

salários mínimos, haja vista a incidência de juros de acordo com a data 

base do cálculo; assim sendo, desde já, fica a autora da ação intimada a 

se manifestar nos autos para que renuncie expressamente o valor 

execedente de modo a viabilizar a expedição do RPV competente, ou 

comfirme o valor integral para a expedição de Precatório.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40667 Nr: 1681-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILVA REZENDE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a concordância do requerente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 166/170 pelo requerido, devendo ser expedido RPV 

ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28067 Nr: 2212-92.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:PR/25.689, ROSANE BARCZAK - OAB:47394, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Desta forma, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, 

afastando a alegação de nulidade da citação e mantendo a restrição sobre 

os veículos, e, em consequência, determino o prosseguimento da fase de 

cumprimento da sentença, devendo o credor apresentar novo cálculo 

atualizado do débito, requerendo o que de direito em termos de 

prosseguimento, bem como DEFIRO a sucessão da parte exequente da 

demanda. Em decorrência, condeno a executada impugnante no 

pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da 

execução.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12543 Nr: 602-31.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, intime-se o denunciado no endereço que consta nos 

autos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1662 Nr: 646-89.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JORGE DA SILVA, ALDUINO DA 

SILVA ZAMO, NEOLI FÁTIMA BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 VISTOS ETC.

Determino a suspensão do feito conforme disposto no art. 10, da Lei 

13.606/2018.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, intime-se a parte requerente 

para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 580 e seguintes da 

CNGC/MT

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 2457-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, 

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, CELSO MÁRIO COCCO, IVONETE MARIA 

COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Ante o exposto, REJEITO a tese de nulidade de citação por edital dos 

devedores Celso Mário Cocco, Saulo Luiz Cocco. Nomeio curador especial 

aos executados Celso Mário Cocco, Saulo Luiz Cocco, bem como relação 

à Ivonete Maria Cocco, caso esta após ser citada via edital não apresente 

defesa nos autos, a advogada Taiana Cristina Carvalho Marques – OAB 

25314. Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 111. 1) Recaindo a penhora 

sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel de fls. 56, intime-se o 

cônjuge da (o) executada (o) salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC]; 2) 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]. 3) Ademais, intime-se a (o) exequente para 

tomar as providências pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, 

I, c/c art. 804 ambos do CPC; 4) Intimem-se a parte exequente por meio de 

seu advogado mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, 

para o fim de manifestar se tem interesse na adjudicação; 5) Demonstrado 

interesse na adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao 

disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação 

quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as 

penas da lei; 6) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, 
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resta desde já deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia 

lavrar o respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o 

fim de colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 

dias; 7) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no 

prazo de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser 

considerado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 6869-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA PEDRO, OTAVIO AUGUSTO 

CORREIA DE OLIVEIRA, KLINGER CAMPELLO DA SILVA, CÉSAR RODRIGO 

MAIORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelos 

indiciados KLINGER CAMPELLO DA SILVA, OTAVIO AUGUSTO CORREIA 

DE OLIVEIRA, e CESAR AUGUSTO MAIORINO e MANTENHO as prisões 

preventivas decretadas.Ademais, tendo em vista que a ré Rosangela 

Pedro não possui advogado, por ausência de condições financeiras para 

tanto, conforme certificado à fl. 357, bem como por estar atualmente a 

Comarca sem Defensor Público, nomeio como defensor o douto advogado 

Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para no 

prazo legal apresentar resposta à acusação.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123660 Nr: 3594-71.2018.811.0046

 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: TEREZA MARCHIORI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123448 Nr: 3526-24.2018.811.0046

 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: AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO BENJAMIN PELUSO, ARMANDO 

MARTINS, ERASTO APARECIDO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:53218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123515 Nr: 3558-29.2018.811.0046

 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: Vanderleia Furtado Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123210 Nr: 3436-16.2018.811.0046

 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: ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123435 Nr: 3523-69.2018.811.0046

 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: ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.
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 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123270 Nr: 3452-67.2018.811.0046

 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: JOÃO CANDIDO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104467 Nr: 2839-81.2017.811.0046

 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): EDSON FERNANDES DA SILVA, SIRLENE 

MARTINS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de requerimento de desistência em ação de execução pela parte 

exequente, fl. 64.

 Perlustrando aos autos verifico que o executado sequer foi citado da 

demanda sendo desnecessário sua anuência.

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, que fixo em 

face do requerente, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70575 Nr: 3296-21.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF, CADJ, LDLF, MWBDS, FIDSS, CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:2.301-A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 Ante o exposto, não comprovada a materialidade do crime de tortura 

descrito na peça inicial, DESCLASSIFICO a imputação dirigida aos 

acusados na exordial de fls. 01/04, para tê-los como incursos nas penas 

do art. 209, do Código Penal Militar, determinando, consequentemente, a 

remessa dos autos ao juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça 

Militar da Comarca de Cuiabá.Intime-se a vítima pessoalmente dos termos 

da presente sentença, nos termos do art. 201, § 2o do CPP (O ofendido 

será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem).Transitada em 

julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118198 Nr: 1245-95.2018.811.0046

 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: ADRIANA SOARES BERTO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 16, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18578 Nr: 3173-38.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉZIO BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY OLIVIA ARTMANN, NERI GUILHERME 

ARTMANN, AGROPECUÁRIA POR DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, NEUZA DETOFOL 

FOLETO - OAB:4313/RO, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28238 Nr: 2378-27.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE FÁTIMA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA 

LUIZA PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos, etc.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

 Intime-se a parte requerente, para se manifestar acerca do cálculo 

apresentado pelo requerido nos autos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 1721-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 253 de 478



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 Vistos, etc.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

 Intime-se a parte requerida, para se manifestar acerca do cálculo 

apresentado pelo requerente nos autos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32223 Nr: 410-88.2010.811.0046

 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: WALENTIM WINGENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 

22165/A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, 

gustavo r. góes nicoladelli - OAB:17980, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 Vistos, etc.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

 Intime-se a parte requerida, para se manifestar acerca do cálculo 

apresentado pelo requerente nos autos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda pires costa - 

OAB:18614 mt, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A/MT, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698 MT, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18032-A, MARIA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 VISTOS, ETC.

 Visando resguardar o princípio da não surpresa nos termos do art. 10, 

CPC, intimem-se o excepto/exequente, mediante publicação no DJE, para 

que no de 15 (quinze) dias manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade carreada nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34529 Nr: 2713-75.2010.811.0046

 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 DONILDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 VISTOS, ETC.

 Considerando que os autos relativos à Recuperação Judicial (Processo 

nº 0203711- 65.2016.8.19.0001-TJ/RJ) não se encontram mais 

suspensos, DETERMINO o prosseguimento do feito.

 Para tanto, não havendo requerimento de cumprimento de sentença no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os presentes autos até posterior 

manifestação da parte interessada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39026 Nr: 42-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279/MT

 VISTOS, ETC.

 Indefiro o pedido retro.

Cumpra-se na integra a decisão de fl. 90.

Comodoro/MT, 05 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, fica a parte requerente INTIMADA a 

comparecer à Audiência de CONCILIAÇÃO designada - Tipo: Conciliação 

Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 

Hora: 11:30.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-59.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER GOULART FUMAGALLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010335-59.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: FAGNER GOULART FUMAGALLI Vistos, etc. 

Suspendo o presente feito pelo prazo de 15 (quinze) dias para o fim de 

que a autora apresente o novo endereço do réu. Comodoro-MT, 04 de 

maio de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-86.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA BELL AVER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010329-86.2015.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARLENE MARIA BELL AVER Vistos, etc. Defiro o 

pedido retro, razão pela qual suspendo a tramitação do presente feito pelo 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que a autora diligencie no intuito 

de localizar o novo endereço do réu. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001235-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GALDINO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001286-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GALDINO (REQUERIDO)

NADIR PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000832-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MOACIR PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro o petitório retro. Assim, suspendo o presente feito pelo 

prazo requerido. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente 

para, em 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de devolução 

da missiva. Intime-se. Cumpra-se. Às Providências. Jaciara/MT, 09 de julho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97354 Nr: 4836-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP CONSTRUÇÕES, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385092

 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 Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27465 Nr: 1123-11.2009.811.0010

 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: EADM, JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DO 

ROSÁRIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, converta-se o presente feito em cumprimento de sentença 

contra a fazenda pública.

Após, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante 

judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR o cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 
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processual e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação, ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Intime-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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48881 Nr: 574-93.2012.811.0010

 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: SEBASTIÃO MARTINS SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 761-28.2017.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103512 Nr: 7930-66.2017.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIN & ROCHA LTDA ME, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 179486 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 29/08/2018 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53125 Nr: 1679-71.2013.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALMEIDA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 Vistos etc.

Impulsionado o feito com o fim de intimar as partes aceca do retorno dos 

autos da Instância superior (fl. 55), não sobreveio até o presente momento 

qualquer manifestação.

Dessa forma, determino a remessa dos autos à central de arrecadação 

para as providências necessárias, se for o caso.

Após, ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe.

Desapensem-se estes autos dos de cumprimento de sentença contra a 

fazenda pública de nº 1123-11.2009.811.0010 (Código 27465), 

trasladando-se cópia do acórdão do E. TRF-1 (fl. 48).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100259 Nr: 6282-51.2017.811.0010

 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: VERA ALVES DA SILVA, Orli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc. Diante da ausência do causídico da requerente, 

mesmo devidamente intimado para a presente solenidade, revogo a 

nomeação do Defensor Público como curador especial, e desde já, nomeio 

como curador especial o Ministério Público para defender os interesses do 

interditando, podendo impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do 752, do CPC. Ainda, acolho a cota ministerial e determino a 

realização de estudo psicossocial, pela equipe multidisciplinar do Juízo, na 

residência do interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a vinda do 

estudo, vista à DPE, e em seguida vista ao MPE, para apresentação de 

memoriais finais, no prazo de 10 (dez) dias. Saem os presentes intimados. 

Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88824 Nr: 792-48.2017.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, AGSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 412-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MAXIMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO 

BRASIL – ASTEP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Lima Vargas - 

OAB:97.502 - MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64353 Nr: 951-59.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Vistos etc.

Acerca do peticionado na Ref: 171, manifeste-se o exequente no prazo de 

15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5164-74.2016.811.0010

 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): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46952 Nr: 2041-44.2011.811.0010

 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): C.D.B CATALLANI-ME, CARLOS DOMINGOS 

BORDIM CATALLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT, Patricia Maria Campedelli - OAB:12.907-E

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da parte executada, 

tendo em vista que até o presente momento não houve quitação do débito.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos, no prazo legal.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001342-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENAILZA CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

JOSE ROQUE PINHEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MORAES MADUREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSIVANIE DA SILVA CASARI (CONFINANTES)

ALICE RODRIGUES VIEIRA DA SILVA (CONFINANTES)

AURORA DE MORAIS RAMOS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA EDITAL Expedido por ordem do(a) MM. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Dados do processo: Processo: 1001342-89.2018.8.11.0010; 

Valor causa: R$ 90.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GENAILZA CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROQUE PINHEIRO 

Parte Ré: RÉU: RAQUEL MORAES MADUREIRA Finalidade: CITAR os réus 

em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I). 

Resumo da Inicial: Que os requerentes, há mais de 20 anos tem a posse 

do terreno identificados como : Lote 13ª , Quadra 220, Bairro Santo 

Antônio , com área de 187.95 m² (cento e oitenta e sete e noventa e cinco 

metros quadrados), o imóvel está situado na Rua Tapuias, nº. 930, Bairro 

Santo Antônio em Jaciara MT, de propriedade dos Requeridos conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta , mansa, 

pacífica (eis que jamais receberam qualquer oposição/notificação por 

parte do proprietário e/ou terceiros durante todo aquele período ); e com 

ânimo de proprietário (animus dominieis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

Prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Sejam 

concedidos aos requerentes os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; A citação do ESPÓLIO DE OSVALDO DA 

COSTA FERREIRA ,na pessoa de RAQUEL MORAES MADUREIRA, para 

que conteste o direito postulado sub judice pelos requerentes; A citação 
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dos confinantes , nos endereços indicados no preâmbulo desta peça, 

para que, desejando, e nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito 

postulado sub judice pelo requerente; A citação por edital de todos os 

eventuais interessados neste feito, nos moldes do mesmo art. 942 do CPC, 

para que desejando se manifestem observado o prazo editalício previsto 

no art. 232, IV do CPC; A intimação , por via postal , dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jaciara para que manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do 

art. 943 do CP. A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do 

CPC, intervenha nos atos deste feito; Seja, julgado procedente o pedido , 

reconhecendo se a aquisição originária da propriedade do imóvel litigioso 

através da usucapião extraordinária pelo requerente; Seja expedido o 

competente mandado, dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

circunscrição, ordenando a inscrição da sentença na matrícula do imóvel 

usucapiendo; A condenação do requerido nas custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações legais, requerendo o seu 

pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, mediante depósito no Banco do Brasil, Agência nº 3834 - 2, 

conta corrente nº 041.050-3 .Sejam as intimações relativas a este feito 

realizadas pessoalmente endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE JACIARA, tal como previsto 

pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. 

Dá - se à causa o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para fins 

fiscais. Despacho/Decisão: EM ANEXO. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 

2º, inciso III da Lei 11.419/2006) LAURA DORILÊO CÂNDIDOJuiz de Direito. 

Advertência:E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA, digitei. JACIARA, 9 de julho de 

2018. JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, 

S/N, JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: 

( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001505-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001505-69.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE 

JACIARA Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por DELVALLE 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, 

ambos qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 

12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete “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”, tal competência, segundo prevê o § 4º, do Art. 2°, da 

mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Assim, tratando-se de competência absoluta, como 

acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. 

Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em desfavor do 

Município de Jaciara/MT, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ainda, de 

acordo com o art. 1º, § 1º, incido IX da Resolução nº 004/2014/TP, fica 

limitada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às 

ações monitórias, in verbis: “Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal 

n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 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: IX – anulatórias, declaratórias, monitória, 

obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19039 Nr: 514-33.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

EMERSON ELEMAR FRUEHAUF, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, ODÍLIO LIBRELOTTO, ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - OAB:9707-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCO 

ANTONIO DOTTO - OAB:4.628-A, MIRIAN DE QUEIROZ COSTA - 

OAB:9805/MT, PAULO LEANDRO DIETER - OAB:29077/PR, REINALDO 

DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18.445/PR, 

THIAGO AFONSO SANTOS ESTRELLA - OAB:22853/GO

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

legal, manifetar-se acerca da impugnação de fls. 737/760 e requerer o que 

de direto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 2575-75.2017.811.0010

 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: CGTRG, CGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0, GABRIELLE SOARES DE LIMA - OAB:23341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para decretar o DIVÓRCIO de Cidineia Gomes Teixeira 

Ribeiro Guimarães e Adão Ribeiro Guimarães, dissolvendo, assim, o 

vínculo matrimonial entre ambos, bem como, para decretar a PARTILHA 

dos bens contraídos durante a constância do casamento, à razão de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte.Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público.Expeça-se mandado de averbação e oficie-se o Cartório 

de Registro Civil competente, consignando que a requerente voltará a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Cidineia Gomes Teixeira.Sem custas e 

honrários.Habilite-se o advogado do requerido na forma requerida à ref. 

19.Trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixas na 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 26 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93314 Nr: 5858-43.2016.811.0010

 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): MARCO ANTÔNIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTÔNIO FERREIRA, Rg: 

8.574.991-9, Filiação: Ana Maria Ferreira e José Rodrigues, data de 

nascimento: 12/09/1981, brasileiro(a), natural de Jacarezinho-PR, 

solteiro(a), trabalhador rural. 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 01. KELLY SANTOS SILVA, brasileira, convivente, empregada 

doméstica, filha de Valderis Alves Silva e Iracema Gregório Santos, 

nascida em 25/01/1985, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliada na 

Rua Irerê, s/n, Bairro Planalto, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT 

(Barracão de esquina ao lado da Casa das Primas), atualmente presa; 02. 

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ, vulgo “PH” ou “Paulinho”, brasileiro, 

convivente, vendedor ambulante, filho de Marisa de Fátima Manso da Luz, 

nascido em 27/10/1984, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliado na 

Rua 04, nº 134, Bairro Zé Araçá, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, 

atualmente preso; 03. JÚNIOR RONEI LEMOS, vulgo “Neném”, brasileiro, 

convivente, pintor, filho de Orlando Lemos e Marilene Lemos, nascido em 

06/08/1980, natural de Rondonópolis/MT, residente e domiciliado na Rua 

Itatinga, nº 976, Bairro Nova Jaciara, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, atualmente preso; 04. VANILSON SILVA ALCÂNGELO, 

brasileiro, solteiro, serviços gerais, filho de Osvaldo Félix Alcângelo e 

Cleonice Rosa da Silva, nascido em 23/06/1994, natural de Jaciara/MT, 

residente e domiciliado na Rua 06, n 53, Bairro Zé Araçá, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 05. HUÉMERSON VIANA DOS 

REIS, vulgo “Maninho”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, filho de Wilson 

Rosa dos Reis e Edinéia Ferreira Viana, nascido em 27/08/1992, natural de 

Jaciara/MT, residente e domiciliado na Rua Itararé, nº 1060, Bairro Centro, 

nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 06. CÉLIA 

ALVES QUEIROZ, brasileira, casada, do lar, filha de Geraldo Alves de 

Menezes e Maria Cezária de Jesus, nascido em 15/10/1962, natural de 

Jaciara/MT, residente e domiciliado na Rua Principal, nº 360, Bairro Jardim 

Vitória, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, atualmente presa; 07. 

DINEY ALVES QUEIROZ, vulgo “Cuiabano”, brasileiro, convivente, filho de 

Manoel Gonçalves de Queiroz e Célia Alves Queiroz, nascido em 

11/11/1985, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliado na Rua Principal, 

nº 360, Bairro Cohab São Lourenço, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, atualmente preso; 08. DEIVID WILLIAN ANTÔNIO DE LIMA, 

vulgo “Boizão”, brasileiro, casado, auxiliar de pedreiro, filho de Antônio de 

Lima e Valdenice Geralda da Cruz, nascido em 19/09/1994, natural de 

Jaciara/MT, residente e domiciliado na Estrada Park – casa da avó (Alvina 

Rosa de Lima), nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 

09. ÉDER FERNANDO SILVA, vulgo “Maxixe”, brasileiro, casado, auxiliar de 

pedreiro, filho de Gislene Aparecida Silva, nascido em 25/12/1993, natural 

de Juscimeira/MT, residente e domiciliado na Rua Itararé, s/n, em frente ao 

espetinho, Bairro Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, 

atualmente preso; 10. AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito”, 

brasileiro, convivente, auxiliar de pintura, filho de José de Lima e Vanilda 

Gonçalves Barcelos, nascido em 23/03/1992, natural de Jaciara/MT, 

residente e domiciliado na Rua Itatinga, nº 159, Bairro Santa Luzia, nesta 

cidade e Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 11. ARNILDO 

GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Vovô”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, 

filho de José de Lima e Vanilda Gonçalves Barcelos, nascido em 

10/04/1996, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado na Rua Iraés, 

s/n, próximo ao “Mercado Modelo”, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 12. LEONALDO DE OLIVEIRA 

SANTOS, vulgo “Naldinho”, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, filho 

de José Aparecido dos Santos e Maria Oliveira dos Santos, nascido em 

17/10/1988, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado na Rua Itatinga, 

nº 99, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, 

atualmente preso; 13. AILTON GONÇALVES DE LIMA, brasileiro, 

convivente, serviços gerais, filho de José de Lima e Vanilda Gonçalves 

Barcelos, nascido em 16/01/1995, natural de Jaciara/MT, residente e 

domiciliado na Rua Guaianazes, nº 411, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 14. MARILENE LEMOS, 

brasileira, divorciada, servidora pública municipal, filha de Armando 

Sulzbach e Valéria Olsen Sulzbach, nascido em 05/08/1954, natural de 

Augusto Pestana/RS, residente e domiciliada na Rua Itatinga, nº 976, 

Bairro Nova Jaciara, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT; 15. ALEFY 

DOUGLAS DA SILVA, vulgo “Lagoinha”, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, filho de Veroneide da Silva, nascido em 18/08/1995, natural de 

Branquinha/AL, residente e domiciliado na Rua Iraí, nº 288, Bairro Santo 

Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 16. 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO, vulgo “Gil Doido”, brasileiro, 

convivente, filho de Valdineia Matos e Esmeraldo Alves de Carvalho, 

nascido em 12/11/1982, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado na 

Rua Uirapuru, nº 779, Bairro Nova Jaciara, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, atualmente preso; 17. KARINA DE JESUS DE OLIVEIRA, 

brasileira, convivente, filha de Josemiro Joaquim de Oliveira e Maria 

Aparecida de Jesus, residente e domiciliada na Rua dois irmãos, nº 596, 

Bairro Centro (casa branca com área), na cidade e Comarca de 

Juscimeira/MT; 18. JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, 

filho de Izaac Ramos de Siqueira e Rosemeire Batista Garcia, nascido em 

10/11/1991, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado no Bairro Santo 

Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT; 19. MARCO ANTÔNIO 

FERREIRA, brasileiro, solteiro, filho de José Rodrigues e Ana Maria 

Ferreira, nascido em 12/09/1981, natural de Jacarezinho/PR, residente e 

domiciliado na Rua Tupi, nº 308, Bairro Santa Rita, nesta cidade e Comarca 

de Jaciara/MT; 20. KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo “Chiqueirinho”, 

brasileiro, convivente, pintor, filho de Eleodoro Santos e Aparecida 

Henrique dos Santos, nascido em 11/07/1977, natural de Jaciara/MT, 

residente e domiciliada na Rua Maria José Martins nº 103, Bairro Vila 

Martins, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, atualmente preso; 21. 

JEIMISON VIEIRA RABELO, vulgo “Nego”, brasileiro, filho de Leonardo 

Batista Rabelo e Vanderlúcia Vieira Barbosa, nascido em 18/12/1991, 

residente e domiciliado na Rua B, nº 01, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade 

e Comarca de Jaciara/MT; 22. RAFAEL FLORENTINO DE MAGALHÃES, 

vulgo “Feição”, brasileiro, filho de João Soares de Magalhães e Maria 

Florentina da Silva, nascido em 02/11/1987, residente e domiciliado na 

Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 3392, Bairro Vila Planalto, nesta 

cidade e Comarca de Jaciara/MT 23. ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL, 

vulgo “RATINHO”, brasileiro, convivente, eletricista, filho de Terezinha 

marques da Costa e Arnaldeley Luiz Leal, nascido em 13/01/1996, natural 

de Jaciara/MT, residente e domiciliado na Rua Ibitinga, n. 509, Bairro Santa 

Luzia, Jaciara/MT, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 01º FATO. 

No final do ano de 2014 e decorrer de 2015, neste município e Comarca de 

Jaciara, os denunciados AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito”, 

ÉDER FERNANDO DA SILVA, vulgo “Maxixe”, KARINA JESUS DE 

OLIVEIRA, DEIVID WILLIAN ANTÔNIO DE LIMA, vulgo “Boi” ou “Boizão”, 

MARCO ANTÔNIO FERREIRA, vulgo “Marquinho”, DINEY ALVES DE 

QUEIROZ, KELLY SANTOS SILVA, ARNILDO GONÇALVES LIMA, vulgo 

“Vovô”, LEONALDO OLIVEIRA SANTOS, vulgo “NALDINHO”, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, vulgo “Gil Doido”, ALEFY DOUGLAS DA SILVA, 

vulgo “Lagoinha”, JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA, vulgo “Jeimi”, CÉLIA 

ALVES QUEIROZ, AILTON GONÇALVES DE LIMA, VANILSON SILVA 

ALCÂNGELO, HUÉMERSON VIANA DOS REIS, vulgo “Maninho”, JÚNIOR 

RONEI LEMOS, vulgo “Neném”, MARILENE LEMOS, PAULO HENRIQUE 

MANSO DA LUZ, vulgo “PH” ou “Paulinho, JEIMISON VIEIRA RABELO, 

KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo “Chiqueirinho”, RAFAEL 

FLORENTINO DE MAGALHÃES e ARNALDO VINÍCIUS DA COSTA LEAL, 

com consciência e vontade, venderam, tinham em depósito, traziam 

consigo e guardavam, para fins de traficância, substância entorpecente, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Com efeito, segundo consta dos autos do inquérito policial, em razão de 

inúmeras denúncias e informações recebidas pelas Polícias Civil e Militar 

nos anos de 2014 e 2015, dando conta que os denunciados eram os 

principais responsáveis pelo abastecimento dos pontos de 

comercialização de entorpecente neste município e Comarca de Jaciara, 

fora instaurada a “Operação Malogro” pela Polícia Judiciária Civil, ocasião 

em que foi determinada judicialmente a interceptação telefônica dos 

implicados. Relatam os autos de investigação e os autos de interceptação 

telefônica em apartado que as diligências das interceptações foram 

acompanhadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso e pelo Núcleo de Inteligência Regional de 

Rondonópolis, de modo que os fatos que antes se afiguravam como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 259 de 478



indícios e suspeitos, transmudaram-se em elementos concretos e 

evidentes com a quebra do sigilo telefônico. Consta do Relatório de 

Análise nº 001/2015 – NI/Rondonópolis – Operação Malogro – JAC, 

inúmeras ligações telefônicas realizadas pelos denunciados e entre eles 

efetivando a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que eles 

utilizavam, na maioria das vezes, códigos como “tem um corre na mão”, 

“óleo”, “uma caixa, seis gramas”, “ía fazer um corre só pra poder 

desenterrar esse negócio que tá mocado”, “oitão”, “chá”, “feijão”, “ferro”, 

todos notoriamente característicos do comércio ilegal de drogas. Conforme 

apurou-se durante as investigações, sobretudo no Relatório de Análise nº 

001/2015 – NI/Rondonópolis – Operação Malogro – JAC, o denunciado 

AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito” mantinha conversas 

telefônicas com usuários de drogas, oportunidade em que comercializava 

com estes a substância entorpecente, senão vejamos (f. 38 dos autos em 

apenso de interceptação telefônica): “GURIZINHO – E AÍ CABRITO. 

CABRITO – QUEM FALA? GURIZINHO – AQUI É O GURIZINHO DAQUI DE 

JUSCIMEIRA. CABRITO – TÔ LIGADO. GURIZINHO – E AÍ? COMO QUE TÁ 

AÍ? CABRITO – TAMO AÍ. GURIZINHO – OLHA AQUI, VÊ CINQUENTA GÊ 

PRA MIM, OLHA AQUI CABRITO, AQUELAS TRINTA QUE VOCÊ ME DEU 

AQUELE DIA FICOU FALTANDO TRÊS GRAMAS E MEIA PÔ, E AQUELE 

TREM LÁ EU TAVA FAZENDO UM CORRE CARA. CABRITO – CÊ É 

LOUCO? AQUELA EU PESEI CERTINHO CARA, CÊ É LOUCO. ESSA 

BALANÇA SUA TÁ LOUCA. QUE EU PESEI VINTE E NOVE PONTO NOVE. 

GURIZINHO – MAS MINHA BALANÇA É NOVA PÔ. CABRITO – SEI NÃO, 

MANDEI CERTO. GURIZINHO – FAZ O SEGUINTE ENTÃO, QUANDO EU 

CHEGAR LÁ VOU LIGAR PRO POVO QUE EU O TREM DAQUELA TRINTA E 

CÊ FALA QUE MANDOU CERTINHO. (...)”. Ademais, o denunciado 

AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito” também tratava de 

assuntos relacionados ao tráfico de drogas com o denunciado ÉDER 

FERNANDO DA SILVA, vulgo “Maxixe”, vejamos (f. 39 dos autos em 

apenso de interceptação telefônica). “(…) ÉDER – O OUTRO AQUI FALOU 

QUE VOCÊ ÍA ARRUMAR UMAS BALINHAS PRA ELE? O OUTRO AQUI. 

CABRITO – VAI ARRUMAR O QUE? ÉDER – AS BALINHAS CABRITO – 

VOU, DE QUE? ÉDER – DE DOI DOI. CABRITO – UAI, TEM QUE PEGAR COM 

O RUDINEI. ÉDER – MAIS QUE HORAS? CABRITO – UAI, SETE HORAS, 

ACHO QUE AGORA ELE FOI TRABALHAR JÁ. ÉDER – SETE HORAS. (…) 

CABRITO – NAQUELA CASA DE ESQUINA LÁ. ÉDER – PEGAR DEZ TÁ. 

(...)” Narram os autos, também, que, além de comercializar substância 

entorpecente, o denunciado AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo 

“Cabrito”, envolveu sua companheira, Juliana Santos da Silva, que é 

adolescente, na traficância, vez que ela o auxiliava na comercialização, 

senão vejamos alguns trechos do relatório policial: “(...) HNI X JULIANA - 

QUER 20 DE ÓLEO, JULIANA FALA QUE LIGA LÁ QUANDO ESTIVER(...)”. 

“(...) MNI X JULIANA - FALA PRA ARRUMAR 25 REAIS (...)”. “(...) MNI X 

JULIANA - FALA QUE O HOMEM JÁ CHEGOU, JULIANA FALA QUE SÓ 

TEM DE 25 (...)”. Outrossim, os denunciados DINEY ALVES DE QUEIROZ, 

KARINA JESUS DE OLIVEIRA, DEIVID WILLIAN ANTÔNIO DE LIMA, vulgo 

“Boi” ou “Boizão” e JEIMISON VIEIRA RABELO, vulgo “Nego”, mantinham 

conversas entre si, cujo resumo abaixo demonstra a prática dos crimes de 

tráfico de drogas e associação para o tráfico, senão vejamos: “(...) ÉDER 

X DINEI - QUER FAZER NEGÓCIO MAS NÃO VAI TER VOLTA NÃO, VAI 

PERDER DINHEIRO. FALA QUE A ÚNICA DIFERENÇA DO DELE E QUE O 

DELE E OITAO(38) E O DELE E 22. DINEI FALA Q ESTÁ PRECISANDO DE 

UM ÓLEO E PEDI PRA VENDER UMAS 05 PRA MANDAR PRA DENTRO. 

ÉDER FALA QUE ATÉ SÁBADO EMPACOTA (...)”. “(...) ÉDER X 

KARINA/ESPOSA - FALA QUE UM CARA COM 25 DA PRA FAZER UNS 

3.000, 2.000 - FUMO. FALA QUE QUANDO ACABAR VAI PUXAR TUDO NO 

ÓLEO. FALA QUE É PRA GUARDAR; KARINA FALA QUE ACABOU JÁ 

VENDEU (...)”. “(...) ÉDER X BOIZÃO - TEM O NÚMERO DAQUELE CARA 

DO ARROZ, ELE TÁ TENDO? O FEIJÃO. O ARROZ DIZ QUE TEM. 

PROVÁVEL DROGA (...)”. “(...) JEIMISON X ÉDER - PEDE PRA ARRUMAR O 

FERRO PRA IR NAQUELA MÃO. FALA PRA TRAZER O "MOTOR"/MOTO 

(PROVÁVEL MOTO FURTADA); Apurou-se, também, que, mesmo do 

interior da unidade prisional, DEIVID WILLIAN ANTÔNIO DE LIMA, vulgo 

“Boi” ou “Boizão”, que se encontrava preso em razão da prática do crime 

de homicídio por razões também relacionadas ao tráfico de drogas, 

também mantinha contato telefônico com JÚNIOR RONEI LEMOS, vulgo 

“Neném”, e Sara Manuela Campos, menor, tratando de “negócios” 

relacionados a drogas. Vejamos o trecho abaixo do relatório de 

inteligência: “(...) BOI X NENÉM - FALA QUE RODOU COM O FERRO. FALA 

PRA LANÇAR 250 PRA PAGAR O PAULINHO; FALA QUE A MENINA VAI 

LÁ BUSCAR 25 G DE DROGA QUE ESTÁ LÁ NA CASINHA DO CACHORRO 

- "ÓLEO". FALA QUE A MENINA JÁ PEGOU (...)”. "(...) BOI X HNI - CITA 

NOME NADINHO. FALA QUE AS BALAS ESTÃO NA CASA DA SARA. 

FALA QUE TINHA NO GUARDA ROUPA. FALA QUE QUEM ASSALTOU FOI 

O IRMÃO DO NENÊ. FALA QUE TEM MANDADO PRO DINEI. FALA QUE 

FORAM PRESOS EM CINCO. HNI PEDE PARA PASSAR 100 PARA 

CABRITO. FALA QUE NA CASA DA MULHER TEM .40 E OITÃO (...)". As 

investigações também relatam que o denunciado MARCO ANTÔNIO 

FERREIRA, vulgo “MARQUINHO”, mantinha ligações telefônicas com 

AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “CABRITO”, sendo que as 

conversas sempre tratavam de assuntos relacionados à traficância. 

Vejamos alguns trechos abaixo (f. 36/37 dos autos em apenso de 

interceptação telefônica): “(...) MARQUINHO – TEM UM CORRE NA MÃO 

AMARRADO AQUI, O CARA TÁ COM DINHEIRO NA MÃO AQUI, 

TREZENTINHO PRA PEGAR VINTE E CINCO. CABRITO – OLHA AQUI PÔ. 

MARQUINHO – AH. CABRITO – É PRA PEGAR AGORA? MARQUINHO – JÁ 

TÔ COM DINHEIRO NA MÃO, SÓ O CÊ IR LÁ, O DINHEIRO TÁ NA MÃO, 

CONTADO, TREZENTOS. CABRITO – PERAÍ, DEIXA EU LIGAR PRO GURI 

AQUI, SE ELE NÃO FOI TRABALHAR. MARQUINHO – EU TAMBÉM QUERO 

PEGAR UMA MAERCÂNCIA TAMBÉM, TÁ LIGADO. CABRITO – AHN, AHN. 

MARQUINHO – CÊ TÁ LIGADO MINHA DONA? CABRITO – AH? 

MARQUINHO – TÁ MORANDO COM ELA AÍ, E É O SEGUINTE, EU TÔ 

QUERENDO POR UM CORRE AMANHÃ AQUI PRA DENTRO DE UMA MEIA, 

NUM TEM. CABRITO – AH? MARQUINHO – EU ÍA VER SE TEM COMO você 

ME ARRUMAR PELO MENOS MEIA, PAGAR COM DOIS DIAS, TRÊS DIAS, 

EU ENTÃO, SEI LÁ. CABRITO – EU NUM TÔ ENTENDENDO. MARQUINHO – 

TIPO ASSIM, TÔ QUERENDO PONHAR UM CORRE AMANHÃ AQUI PRA 

DENTRO. CABRITO – AH. MARQUINHO – AÍ MINHA MULHER PEDRIU PRA 

MIM ARRUMAR O ÓLEO. CABRITO – AH. MARQUINHO – AÍ SE TINHA 

COMO ARRUMAR UM ÓLEO PRA PAGAR COM DOIS DIAS OU TRÊS DIAS 

NA MEIA CAIXA, UMA CAIXA, SEIS GRAMAS, NUM TEM. CABRITO – E AS 

VINTE E CINCO? MARQUINHO – AS VINTE E CINCO É PRA HOJE, O 

DINHEIRO TÁ NA MÃO LÁ MEU IRMÃO, SE TIVER NA MÃO O TREM AÍ É 

SÓ LÁ LEVAR, TÁ LIGADO, O BAGULHO SE QUISER LIGAR NO BIRICO LÁ 

PRA CONFIRMAR. (...)” Constam ainda das investigações policiais 

conversas telefônicas mantidas entre o denunciado ÉDER FERNANDO DA 

SILVA, vulgo “Maxixe”, e o denunciado GILBERTO MATOS DE 

CARVALHO, vulgo “Gil Doido”, cujo assunto não era outro senão a 

traficância de entorpecente (f. 53/54 dos autos em apenso de 

interceptação telefônica): “GIL – O ÉDER, É O GIL. LIGA AQUI, MEU 

CELULAR TÁ DESCARREGANDO. ÉDER – MAS TEM QUE COLOCAR 

CRÉDITO AQUI, TÔ SEM CRÉDITO. GIL – HEIM, DEIXA EU TE FALAR, 

VAMOS VER O NEGÓCIO DO TRINTA E DOIS LÁ, O PROMOTOR ACABOU 

DE FALAR PRA MIM AQUI, TAVA AQUI NA GRADE AQUI, FALOU PRA MIM 

QUE EU VOU FICAR PRESO ESSE ANO TODO, NUM SEI O QUE, AÍ EU VOU 

O QUE EU FAÇO AÍ (…) ÉDER – DEIXA EU FALAR PRA VOCÊ, NÃO, DEIXA 

U COLOCAR CRÉDITO AÍ PRA MIM LIGAR AÍ. (…) GIL – PODE CRER, NÃO 

AÍ AGORINHA CÊ LIGA PRA NÓIS AQUI ENTÃO.” Apurou-se que o 

envolvimento do denunciado ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL, vulgo 

“Ratinho”, na mercancia de droga também é evidente, conforme observa 

do trecho abaixo colacionado, retirado do relatório das interceptações 

telefônicas (f. 87 dos autos em apenso): “RATINHO X CABRITO – FALA 

QUE O ÓLEO ESTÁ NA CASA DELE COM A JULIANA”. Relatam as 

investigações que o denunciado KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo 

“Chiqueirinho”, conversava ao telefone com o denunciado AMILTON 

GONÇALVES DE LIMA, vulgo “CABRITO”, e tratavam de assuntos 

relacionados ao tráfico de drogas, ocasião em que utilizavam termos como 

“óleo” para se referir à substância entorpecente, e, ainda, mencionaram o 

nome do denunciado ARNILDO GONÇALVES LIMA, vulgo “Vovô”, por 

estar ele também envolvido na atividade ilícita e de lucro fácil (f. 88, f. 91 e 

f. 98 dos autos em apenso de interceptação telefônica). Consta que o 

denunciado LEONALDO OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Naldinho”, também 

manteve ligações telefônicas com o denunciado AMILTON GONÇALVES 

DE LIMA, vulgo “CABRITO”, tratando da comercialização de entorpecente, 

utilizando, também, o código “óleo” para dissimular que estavam 

efetivamente conversando acerca de drogas (f. 93 dos autos em apenso 

de interceptação telefônica). Outrossim, conforme se observa do trecho 

do relatório de inteligência de f. 95/96 dos autos em apenso da 

interceptação telefônica, os denunciados PAULO HENRIQUE MANSO DA 

SILVA, vulgo “PH” ou “Paulinho” e ALEFY DOUGLAS DA SILVA, vulgo 

“Lagoinha”, também estavam claramente envolvidos no tráfico de drogas, 

vez que mantinham conversas telefônicas relacionadas a este assunto 

com AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito”, e LEONALDO 
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OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Naldinho”. Ademais, segundo trechos dos 

resumos das conversas telefônicas acostadas às f. 103 dos autos em 

apenso de interceptação telefônica, o denunciado JÚNIOR RONEI LEMOS, 

vulgo “Neném”, também mantém conversas com os denunciados AMILTON 

GONÇALVES DE LIMA, vulgo “CABRITO” e ARNILDO GONÇALVES LIMA, 

vulgo “Vovô”, em cuja conversa este último fala para o “Neném” pegar um 

“braw”, colocar no interior de um colchão e entrar na cadeia com o objeto. 

Consta, ainda, conversa telefônica entre o denunciado ARNILDO 

GONÇALVES LIMA, vulgo “Vovô”, e o denunciado AILTON GONÇALVES 

DE LIMA, oportunidade em que o primeiro fala para Ailton pegar o “óleo”, 

referindo-se à droga e levar para o “povo” do denunciado Dinei, e que 

cada uma vale trezentos reais (f. 136 dos autos em apenso de 

interceptação telefônica). Apurou-se que os denunciados ARNILDO 

GONÇALVES LIMA, vulgo “Vovô”, e AILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo 

“Feição”, envolveram também a adolescente Maitana Nunes de Oliveira, 

companheira de Ailton à época dos fatos, na comercialização de 

substância entorpecente, sendo que este fato restou demonstrado 

através das interceptações telefônicas (f. 142, f. 143 e f. 146/147 dos 

autos em apenso de interceptação telefônica), bem como pelo fato de que 

no dia das buscas e apreensões e prisões dos denunciados (03/12/2015), 

foram encontradas 02 porções grandes de maconha na residência da 

adolescente, comprovando-se, assim, a materialidade, conforme 

documentação em anexo. Outrossim, há registros de conversas 

telefônicas entre o denunciado DINEY ALVES DE QUEIROZ e sua mãe, a 

denunciada CÉLIA ALVES QUEIROZ, oportunidade em que também tratam 

de assuntos relacionados ao tráfico de drogas (f. 139, f. 140, f. 141 dos 

autos em apenso de interceptação telefônica), e revelam que a 

denunciada KELLY SANTOS SILVA iria transportar o entorpecente (f. 137 

dos autos em apenso de interceptação telefônica). Além disso, o 

denunciado KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo “Chiqueirinho”, 

estava claramente envolvido na comercialização de entorpecente, 

juntamente com DINEY ALVES DE QUEIROZ e sua mãe, a denunciada 

CÉLIA ALVES QUEIROZ, AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito”, 

e os demais, senão vejamos o seguinte trecho do relatório das 

interceptações (f. 88/89, f. 139/140 dos autos em apenso de 

interceptação telefônica): “CHIQUEIRO X CABRITO – FALA QUE VENDEU 

22 PRO CELSO. PERGUNTA QUANTO VAI FAZER PRA ELE 25G DE ÓLEO. 

FALA PRA DIZER PRO VOVÔ DEIXAR TUDO ARRUMADO”. “(...) DINEI X 

MÃE X KLÉBER/CHIQUEIRINHO – FALA PRA TIRAR UM POUCO PRA ELE. 

PERGUNTA SE JÁ PARTIU, MÃE FALA QUE SIM E QUE JÁ ESTÁ 

EMBALADA. PERGUNTA SE É DA MOLHADONA, MÃE FALA QUE NÃO. 

PERGUNTA SE É DA BRANCA, ELA FALA QUE SIM; FALA QUE A CÉLIA É 

CABULOSA; PERGUNTA SE EMBALOU DO ÉDER E DEPOIS DO ALMOÇO A 

MULHER DELE VAI LÁ; CHIQUEIRINHO FALA QUE É PRA ENTREGAR PRA 

MÃE DELE (...)” “(...) DINEI X MÃE/CÉLIA X CHIQUEIRINHO – PERGUNTA SE 

ALGUÉM FOI LÁ, ELA DIZ QUE SIM LEVOU DUAS, FALA PRA EMBALAR 

UMA. PERGUNTA SE UMA É AMARELA, MÃE FALA QUE É MAIS BRANCA; 

PERGUNTA SE A DO GIL NÃO EMBALOU PRA BUSCAR; MÃE FALA QUE 

O CARA QUE TROUXE AQUELE DIA É MAIS DO QUE TROUXERAM ONTEM; 

PERGUNTA SE JÁ EMBALOU A DE AMANHÃ, FALA QUE A BASE QUE 

TEM LÁ NÃO EMBALOU AINDA (...)”. Conforme se depreende das 

investigações (f. 148, f. 151 dos autos em apenso de interceptação 

telefônica), o denunciado RAFAEL FLORENTINO DE MAGALHÃES, vulgo 

“Feição”, também encontrava-se envolvido na comercialização de 

entorpecente, porquanto efetuava ligações telefônicas para os 

denunciados PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ, vulgo “PH”, ou 

“Paulinho”, ÉDER FERNANDO DA SILVA, vulgo “Maxixe”, oportunidade em 

que tratam de “negócios” relacionados a “bagulho”, “óleo”, ou seja, termos 

utilizados por eles para falar acerca de entorpecente. Restou apurado 

também que o denunciado VANILSON SILVA ALCÂNGELO mantinha 

conversas telefônicas com o adolescente Éverton Henrique de Oliveira, 

vulgo “Moage”, ocasião em que falaram sobre “corre” e “óleo”, 

evidenciando o tráfico de drogas (vide f. 163 dos autos em apenso de 

interceptação telefônica). À época dos fatos, o denunciado JHEIMISON 

BATISTA DE SIQUEIRA, vulgo “Jeimi”, mantinha conversas com o 

denunciado PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ, vulgo “PH” ou “Paulinho”, 

e “Tatu”, cujo resumo abaixo demonstra a prática dos crimes de tráfico de 

drogas e associação para o tráfico, senão vejamos: “JEIMISON X TATU X 

PAULINHO – PERGUNTA SE TEM CHÁ, FALA É A VISTA E PODE LÁ 

BUSCAR. FALA QUE O JAME TEM CHÁ, 50 CINQUENTÃO. FALA QUE VAI 

MANDAR PRA ELE”. (f. 168 dos autos em apenso de interceptação 

telefônica). Apurou-se das interceptações telefônicas que o denunciado 

HUÉMERSON VIANA DOS REIS, vulgo “Maninho”, também estava envolvido 

com a comercialização de drogas, senão vejamos resumo das conversas 

telefônicas (f. 174 e f. 183 dos autos em apenso de interceptação 

telefônica): “MANINHO X CHIQUEIRINHO – PERGUNTA SE NÃO TEM CHÁ, 

FEIJÃO. FALA QUE TINHA UM PÓ, MAS DEU PRO BUGRÃO. CHIQUEIRO 

DIZ QUE SÓ SEMANA QUE VEM.” (…) “MANINHO X LAGOINHA – FALA 

QUE NÃO VEIO NO CORRE DELE, VEIO NO CORRE DO AMAURI E NÃO 

VEIO 25. FALA QUE ACHA QUE SÓ TINHA 19G”. Por fim, consta do 

caderno investigativo e das interceptações que a denunciada MARILENE 

LEMOS auxiliava o filho JÚNIOR RONEI LEMOS, vulgo “Neném”, nos 

“trabalhos” de difusão de substância entorpecente nesta cidade de 

Jaciara, senão vejamos trecho do relatório das interceptações (f. 187): 

“MÃE X NENÉM – FALA QUE NA CASINHA DO CACHORRO TEM ÓLEO 

(BASE), QUE O BOI VAI LEVAR 250 REAIS E PEGAR 25G E ENTREGA PRA 

EMNINA PAGAR A ARMA”. Conforme se depreende das investigações e 

dos conteúdos das conversas telefônicas, além de comercializarem 

substância entorpecente de maneira avassaladora nesta cidade e 

Comarca de Jaciara, os denunciados envolveram vários adolescentes na 

atividade ilícita, quais sejam: Juliana Santos Silva, Sara Manuela Campos, 

Leandro Caetano dos Santos, Thaís Beatriz Neves de Siqueira, Maitana 

Nunes de Oliveira e Éverton Henrique de Oliveira, vulgo “Moage”. 

Constata-se ainda que por ocasião do cumprimento dos mandados de 

busca e apreensão e de prisão dos implicados, foram apreendidas duas 

porções grandes de droga do tipo maconha com a adolescente Maitana 

Nunes de Oliveira, conforme documentação em anexo. Ademais, vale 

ressaltar que muito embora não tenha sido apreendida uma quantidade 

expressiva de drogas com nenhum dos denunciados nas buscas e 

apreensões realizadas no dia 03/12/2015, não há que se falar em 

ausência de materialidade, vez que as demais provas obtidas nas 

investigações policiais, principalmente as interceptações telefônicas, 

demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e 

associação para o tráfico, além, é claro, da droga apreendida com a 

menor acima mencionada. Nesse sentido, vejamos a posição firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: A ausência de apreensão da droga não torna 

a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a 

comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentouse em 

provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo 

telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito 

perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa 

causa para a ação penal. (STJ - HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza 

de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.) Ademais, consoante se observa do 

relatório policial de f. 133 do IP, no decorrer das investigações policiais da 

“Operação Malogro”, foram realizadas apreensões de drogas em razão 

das informações obtidas por meio das interceptações telefônicas, cujos 

fatos ensejaram o ajuizamento de outras ações penais, o que torna ainda 

mais evidente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para 

o tráfico pelos denunciados. 02º FATO. No final do ano de 2014 e 

decorrer de 2015, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados 

AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito”, ÉDER FERNANDO DA 

SILVA, vulgo “Maxixe”, KARINA JESUS DE OLIVEIRA, DEIVID WILLIAN 

ANTÔNIO DE LIMA, vulgo “Boi” ou “Boizão”, MARCO ANTÔNIO FERREIRA, 

vulgo “Marquinho”, DINEY ALVES DE QUEIROZ, KELLY SANTOS SILVA, 

ARNILDO GONÇALVES LIMA, vulgo “Vovô”, LEONALDO OLIVEIRA 

SANTOS, vulgo “NALDINHO”, GILBERTO MATOS DE CARVALHO, vulgo 

“Gil Doido”, ALEFY DOUGLAS DA SILVA, vulgo “Lagoinha”, JHEIMISON 

BATISTA DE SIQUEIRA, vulgo “Jeimi”, CÉLIA ALVES QUEIROZ, AILTON 

GONÇALVES DE LIMA, VANILSON SILVA ALCÂNGELO, HUÉMERSON 

VIANA DOS REIS, vulgo “Maninho”, JÚNIOR RONEI LEMOS, vulgo “Neném”, 

MARILENE LEMOS, PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ, vulgo “PH” ou 

“Paulinho, JEIMISON VIEIRA RABELO, KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, 

vulgo “Chiqueirinho”, RAFAEL FLORENTINO DE MAGALHÃES e ARNALDO 

VINÍCIUS DA COSTA LEAL, vulgo “Ratinho”, com consciência e vontade, 

bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, 

associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer 

o crime de tráfico de drogas. Com efeito, exsurge dos autos que as 

Polícias Civil e Militar já haviam sido acionadas por inúmeras vezes, 

oportunidade em que os denunciantes relatavam que os denunciados 

estavam conluiados entre si e eram os principais fornecedores dos pontos 

de droga desta cidade e Comarca de Jaciara, razão pela qual fora 

instaurada a “Operação Malogro” pela Polícia Judiciária Civil, ocasião em 

que foi determinada judicialmente a interceptação telefônica dos 

implicados. Assim, restou demonstrado que não só os denunciados de 
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fato praticaram o crime de tráfico de drogas, como também estes estavam 

associados há tempos para a prática reiterada de referido delito na 

cidade, vez que estavam intimamente conluiados no armazenamento, 

transporte e venda das substâncias entorpecentes neste município de 

Jaciara. Prova disso é que durante todo o período da interceptação os 

denunciados foram flagrados inúmeras vezes negociando entre si e com 

usuários a venda de drogas, conforme restou demonstrado nas 

transcrições levadas a efeito acima. Ademais, tratam-se os denunciados 

de pessoas extremamente perigosas, vez que, além de comercializarem 

substância entorpecente e se associarem para a prática de tal atividade 

ilícita, apurou-se das investigações que eles também “negociavam” armas 

de fogo. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia AMILTON GONÇALVES DE LIMA, vulgo “Cabrito”, ÉDER 

FERNANDO DA SILVA, vulgo “Maxixe”, KARINA JESUS DE OLIVEIRA, 

DEIVID WILLIAN ANTÔNIO DE LIMA, vulgo “Boi” ou “Boizão”, MARCO 

ANTÔNIO FERREIRA, vulgo “Marquinho”, DINEY ALVES DE QUEIROZ, 

KELLY SANTOS SILVA, ARNILDO GONÇALVES LIMA, vulgo “Vovô”, 

LEONALDO OLIVEIRA SANTOS, vulgo “NALDINHO”, GILBERTO MATOS DE 

CARVALHO, vulgo “Gil Doido”, ALEFY DOUGLAS DA SILVA, vulgo 

“Lagoinha”, JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA, vulgo “Jeimi”, CÉLIA 

ALVES QUEIROZ, AILTON GONÇALVES DE LIMA, VANILSON SILVA 

ALCÂNGELO, HUÉMERSON VIANA DOS REIS, vulgo “Maninho”, JÚNIOR 

RONEI LEMOS, vulgo “Neném”, MARILENE LEMOS, PAULO HENRIQUE 

MANSO DA LUZ, vulgo “PH” ou “Paulinho, JEIMISON VIEIRA RABELO, 

KLÉBER HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo “Chiqueirinho”, RAFAEL 

FLORENTINO DE MAGALHÃES e ARNALDO VINÍCIUS DA COSTA LEAL, 

vulgo “Ratinho”, como incursos nas disposições dos artigo 33, caput, c.c. 

artigo 40, inciso VI, c.c. artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, em 

concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se 

ver processar, prosseguindo-se nos demais termos da Lei de Drogas, 

devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. Juliana Santos da Silva (adolescente), f. 209 dos 

autos em apenso; 02. Sara Manuela Campos (adolescente), f. 211 dos 

autos em apenso; 03. Leandro Caetano dos Santos (adolescente), f. 211 

dos autos em apenso; 04. Thaís Beatriz Neves de Siqueira (adolescente), 

f. 215 dos autos em apenso; 05. Maitana Nunes de Oliveira (adolescente), 

f. 216 dos autos em apenso; 06. Éverton Henrique de Oliveira, vulgo 

“Moage” (adolescente), f. 217 dos autos em apenso; 07. Hágatha Nayara 

Oliveira dos Santos, investigadora de polícia; 08. Jacson Roberto Abraão, 

investigador de polícia; 09. Marcelo Melo de Laet, Delegado de Polícia. 

Jaciara, 18 de janeiro de 2015. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor 

de Justiça

Despacho: Vistos em correição.Tendo em vista que restaram infrutíferas 

as tentativas de localização e citação pessoal do acusado MARCO 

ANTONIO FERREIRA, conforme certidões apresentadas nos autos, defiro 

o requerimento ministerial formulado nos autos (03/07/2017).Cite-se o 

acusado via edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal.Ademais, decorrido o prazo do edital sem comparecimento do 

acusado em Juízo, tampouco constituído advogado, determino a 

suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do 

artigo 366 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.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, 08 de fevereiro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81357 Nr: 2842-81.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS 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): MARCOS JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

03083053100, Rg: 20961146, Filiação: José Eloi da Silva e Madalena da 

Silva, data de nascimento: 19/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Juscimeira-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 66-99075885. 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 MARCOS JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, filho 

de José Eloi da Silva e Maria Madalena da Silva, nascido em 19/02/1990, 

natural de Juscimeira/MT, residente e domiciliado na Rua Jaú, s/n°, Bairro 

Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara; pela prática do 

seguinte fato delituoso: No dia 12 de dezembro de 2016 por volta das 

18h00min., nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado MARCOS 

JOSÉ DA SILVA, com consciência e vontade, trazia consigo 03 (três) 

porções de substância do tipo cocaína para consumo pessoal, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Consta dos autos que na data dos fatos, em rondas pela cidade de 

Jaciara, os policiais militares visualizaram o denunciado em situação 

suspeita conduzindo uma motocicleta Honda, cor vermelha, placas NJA – 

6307 e, após o abordarem e realizarem uma revista minuciosa, 

encontraram nas vestes do mesmo 03 (três) porções de substância do 

tipo cocaína, que foi apreendida pela polícia. Uma vez realizado o exame 

de constatação preliminar (f. 13), confirmou-se que a droga apreendida 

com o denunciado tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no 

país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a 

portaria nº. 344/98, da ANVISA. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS JOSÉ DA SILVA, como incurso 

nas disposições do artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual 

requer 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. Rol de testemunhas: 01. SGT PM 

Sebastião, testemunha, f. 06; 02. SD PM Machado, testemunha, f. 06. 

Jaciara, 10 de maio de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de 

Justiça

Despacho: Vistos em correição.Tendo em vista que restaram infrutíferas 

as tentativas de localização e citação pessoal do acusadoMARCOS JOSÉ 

DA SILVA, conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento ministerial formulado nos autos (03/07/2017).Cite-se o 

acusado via edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal.Ademais, decorrido o prazo do edital sem comparecimento do 

acusado em Juízo, tampouco constituído advogado, determino a 

suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do 

artigo 366 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.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, 09 de fevereiro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 . 

1000110-42.2018.8.11.0010 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, 9 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 14042044 foram interpostas 

no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono 

os autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 14042044, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001241-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARNEI HIPOLDO KROTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14041589 

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. 14041589

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-86.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010677-86.2013.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS ROCHA REQUERIDO: T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos. Oficie-se o 

DETRANMT a retirar restrição sobre veículo da parte executada, conforme 

solicitado Ofício id. 140033956. Consigne-se que a restrição não foi 

realizada via sistema RENAJUD no caso, mas via ofício ao respectivo 

órgão de trânsito, uma vez que o r. Magistrado se encontrava 

impossibilidade de acessar o programa à época. Dados de referência - id. 

760595 e 760600 à 760606 dos autos. Intime-se a parte exequente a, 

caso queira, manifestar-se em termos do § 4º, art. 53 da lei 9.099/95, 

mormente para expedição da competente certidão de crédito. Após, dê-se 

baixa. Às providências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-39.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

STELLA MOURA ELIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERSON FORTES FERRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010016-39.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: STELLA MOURA ELIAS, 

ROGERIO SANTOS DA SILVA EXECUTADO: ALAERSON FORTES FERRAZ 

Vistos. Defiro a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias em termos de 

prosseguimento, sob pena de extinção da execução e expedição da 

competente certidão de crédito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001469-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: MARCELO JACINTO Vistos. 

Em quinze dias, traga a parte reclamante comprovante atualizado de seu 

enquadramento fiscal como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem o que não está legitimada a demandar no Juizado Especial Cível (art. 

8ª, Lei n.º 9.099/95). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000434-66.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SHEYLA FERREIRA FELISDORO Vistos, etc. 

Indefiro a remessa dos autos à contadoria do juízo, tendo em vista que a 

parte não trouxe qualquer elemento a embasar sua discordância com o 

valor da execução e, ainda, reconheceu ser devedora da quantia em 

audiência realizada nestes autos há menos de um ano, oportunidade em 

que também acordaram sobre a incidência de multa no caso de 

descumprimento. Sobre o pedido de nova tentativa de conciliação em 

audiência, manifeste-se a parte executada em 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo sem resposta, designe-se audiência de acordo com a pauta da 

conciliadora. Consigne-se que as partes poderão apresentar proposta de 

acordo nestes autos independentemente da realização de audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000248-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUVENAL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Indefiro 

o pedido para isenção das penas impostas em decorrência da litigância de 

má-fé, tendo em vista que a concessão da gratuidade não isenta a parte 

beneficiária de, ao final do processo, pagar tais penalidades. Sobre o 

tema: FONAJE, Enunciado n.º 114 – A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP). C.N.G.C., art. 949 - As custas processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro 

judicial, devidas nas seguintes hipóteses: (...) III - quando reconhecida a 

litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução; (...). 

Cumpra-se na íntegra a sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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 DESPACHO Processo: 

1000063-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WELLINGTON HENRIQUE 

GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos. Indefiro o pedido para isenção das penas impostas em 

decorrência da litigância de má-fé, tendo em vista que a concessão da 

gratuidade não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar 

tais penalidades. Sobre o tema: FONAJE, Enunciado n.º 114 – A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP). C.N.G.C., art. 949 - As 

custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão calculadas 

conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes 

hipóteses: (...) III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no processo 

de conhecimento e/ou execução; (...). Cumpra-se na íntegra a sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-47.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (EXEQUENTE)

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010451-47.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO, RODRIGO BINOTTO PEREIRA EXECUTADO: CARLOS DOMINGOS 

BORDIM CATALLANI Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME 

REQUERIDO: ANA BEATRIZ DA SILVA Vistos. Nos termos do art. 485, III 

c.c § 1º, do CPC, intime-se pessoalmente a parte exequente a se 

manifestar no prazo de cinco dias em termos de prosseguimento da ação, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001506-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDSON VIEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001506-54.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO 

LTDA EXECUTADO: CLEIDSON VIEIRA DE MORAES Vistos. Em quinze 

dias, traga a parte exequente comprovante atualizado de seu 

enquadramento fiscal como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem o que não está legitimada a demandar no Juizado Especial Cível. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROCHA RIBEIRO NETO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001520-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO 

LTDA REQUERIDO: JOSE ROCHA RIBEIRO NETO - EPP Vistos. Em quinze 

dias, traga a parte exequente comprovante atualizado de seu 

enquadramento fiscal como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem o que não está legitimada a demandar no Juizado Especial Cível. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 264 de 478



VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000340-55.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

REQUERIDO: PATRICIA SILVA SIQUEIRA Vistos. Defiro o pedido da parte 

exequente - id. 11770357, devendo ser anotado o telefone para contato 

com o advogado, caso seja necessário para encontrar o endereço. 

Registre-se o advogado da parte executada nos autos - id. 13223329. 

Expeça-se nova precatória para penhora, avaliação e remoção dos 

veículos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DE SOUZA ROBAINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000403-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MICHELE DE SOUZA ROBAINA Vistos. A citação 

pelo correio exige, além do aviso de recebimento, que este seja assinado 

pelo citando quando se tratar de pessoa física. No caso, cabe a parte 

autora demonstrar que, por outros meios ou pela própria citação irregular, 

teve aquele conhecimento da demanda. Intime-se a parte reclamante para 

tanto, ou para requerer o que entender cabível, tudo no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000402-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA REQUERIDO: FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA 

Vistos. Certifique-se quanto a intimação da parte reclamada para a 

audiência de conciliação realizada, -id. 13321938. Consigne-se que o 

campo "Expedientes" do sistema processual eletrônico "PJE" não pôde ser 

visualizado por este gabinete para constatação. Caso não tenha sido 

realizada a devida intimação, designe-se nova data para realização do ato 

conforme pauta da conciliadora. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14050762 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (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. 14054989 

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. 14054989 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certiifico e dou fé que o CNPJ informado na contestação do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A é que já encontra-se cadastrado e 

aparece o nome BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e em razão 

disso não é possível fazer a retificação. Posto isto, nso termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

promovida para informar novo CNPJ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certiifico e dou fé que o CNPJ informado na contestação do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A é que já encontra-se cadastrado e 

aparece o nome BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e em razão 

disso não é possível fazer a retificação. Posto isto, nso termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

promovida para informar novo CNPJ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certiifico e dou fé que o CNPJ informado na contestação do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A é que já encontra-se cadastrado e 
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aparece o nome BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e em razão 

disso não é possível fazer a retificação. Posto isto, nso termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

promovida para informar novo CNPJ.

Intimação 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)

 

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 . 

1000334-77.2018.8.11.0010 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, 9 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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 . 

1000198-80.2018.8.11.0010 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, 9 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (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. 14056827, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14063399 

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. 14063399.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA GARCIA 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:

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 . 

1000260-23.2018.8.11.0010 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, 9 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 . 

1000415-26.2018.8.11.0010 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, 9 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (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)

 

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 . 

1001032-20.2017.8.11.0010 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, 9 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MULLER (REQUERENTE)

ANTONIO DAMKE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAMOLEZI (REQUERIDO)

CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000082-11.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO DAMKE MULLER, 

INEZ MULLER REQUERIDO: BRUNA CAMOLEZI, CRISTIANO VERICIMO DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1- Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 07 de agosto de 2018, às 13h00min. 2- Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que na ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3– As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4– 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14063512 

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. 14063512.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AMBROZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ROBERTO GOMES DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000304-76.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MIGUEL AMBROZIO 

REQUERIDO: JAIRO ROBERTO GOMES DE FREITAS Vistos, etc. 1- Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 

10h00min. 2- Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que na ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3– As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4– Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OLANDA BUENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vilma Aparecida de Oliveira Almeida (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000515-15.2017.8.11.0010. REQUERENTE: OLANDA BUENO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA Vistos, 

etc. 1- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 10h30min. 2- Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que na ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3– As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4– 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000574-03.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDUARDO MARTINS 

REQUERIDO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos, 

etc. 1- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 11h00min. 2- Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que na ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3– As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4– 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001174-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14063597 

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. 14063597.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001173-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO)
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Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14063658 

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. 14063658.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001050-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001050-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RAFAELA MAROSO PICCININ 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 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. 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. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. Na oportunidade, manifeste-se a 

parte executada sobre a execução da multa cominatória, no prazo de dez 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001073-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Mantenho a 

decisão por seus próprios fundamentos, com a ressalva de que a parte 

declara ter negócio com a reclamada, asseverando, contudo, não ter 

qualquer pendência/débito. É que inexiste qualquer indício de que a parte 

esteja impossibilitada de oferecer a caução arbitrada. Intimem-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72033 Nr: 12548-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTONI DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:267016-SP, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532/A

 No termos do Povimento n. 52/2007 impulsiono os autos para Defesa para 

apresentação de alegações finais no prazo legal.

Decisão

Decisão 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 DECISÃO Processo: 

1000334-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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 DECISÃO Processo: 

1000198-80.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEBORA MORAES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000118-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000260-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA GARCIA 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000260-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILZA GARCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da 

parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000415-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROBERVAL ALBINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001032-20.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CELIA REGINA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 DECISÃO Processo: 

1000257-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA GARBELINI 

SERAFIM REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001510-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 
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indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001511-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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: 

1001512-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Atento ao poder 

geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação 

tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA 

AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA 

COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA 

APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 
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– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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: 

1001483-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARY DIANA MELO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 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. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Aguarde-se a realização da audiência designada. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001484-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARY DIANA MELO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 
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fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, embora a parte alegue não possuir 

qualquer negócio jurídico com a concessionária reclamada, observa-se 

dos documentos que acompanham a inicial, seu comprovante de endereço 

com registro de unidade consumidora de sua titularidade - id. 13963065, p. 

4. 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: 1001513-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANE HOLANDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001513-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA POLIANE HOLANDA 

SOARES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001407-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNY DE SOUZA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001407-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALINNY DE SOUZA PERON 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS, ETC. Cuida-se de ação 

pelo rito comum com pedido de obrigação de fazer e reparação de danos 

ajuizada em desfavor de instituição particular de ensino superior. Requer a 

parte autora, liminarmente, seja a ré compelida a lhe entregar “Diploma de 

conclusão de curso superior”, bem como, ao final, condenação desta à 

reparação de danos que alega ter sofrido em razão da demora na emissão 

do documento. É a síntese necessária. Neste instante inicial e diante dos 

documentos coligidos aos autos, entende-se que a parte logrou êxito em 

demonstrar elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito 

buscado, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Da análise sumária e não 

exauriente dos documentos que instruem os autos até então, verifica-se 

declaração de conclusão do curso de Engenharia Civil ainda no ano de 

2016, bem como a competente colação de grau da aluna sobre o 

respectivo ensino acadêmico em fevereiro de 2017, além de 

requerimentos de longa data solicitando a expedição do documento, 

circunstâncias que evidenciam a probabilidade do direito invocado. O 

requisito do “perigo de dano” caso não atendido o pleito, igualmente, resta 

suficientemente preenchido, na medida em que forçoso convir os 

possíveis prejuízos sobre a demora na emissão do documento. Destarte, a 

autora se encontra em fase de conclusão de pós-graduação em que 

obviamente se exige a comprovação da respectiva graduação. Também, 

frente ao vencimento de sua identidade funcional provisória, obstando o 

exercício de sua profissão enquanto não regularizada a situação. 

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores à concessão da tutela, o 

deferimento da medida se impõe. DEFIRO liminarmente a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida para o fim de determinar que a reclamada 

providencie a emissão do competente diploma no prazo de 20 (vinte) dias, 

sob pena de configuração do crime de desobediência. No mais, cumpra-se 

a decisão anterior. Aguarde-se a realização da audiência já designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000651-75.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. DESNECESSÁRIA CITAÇÃO, uma vez 

que a parte reclamada compareceu espontaneamente nos autos, 

conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a comparecer 

à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as das 

consequências do não comparecimento. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3.Sobre 

o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 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: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000297-84.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOEL LUIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Conheço ambos os embargos de declaração, porque 

tempestivos. A exequente ofereceu embargos – id. 13239752 arguindo 

vício na decisão objurgada, ao fundamento de que esta conteve omissão 

sobre a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, haja vista 

que a executada não teria realizado o pagamento voluntário no prazo 

estipulado. Por sua vez, a parte executada ofereceu embargos – id. 

13311072 sob o argumento de que a decisão atacada foi omissa sobre a 

existência de valores depositados nos autos à título de garantia da 

execução. Decido. Analisando o sistema processual eletrônico “PJE”, 

verifica-se que a executada foi intimada em 23/08/2017 a realizar o 

pagamento da dívida no voluntariamente no prazo de quinze dias 

(expediente de intimação n.º 647312), de maneira que o último dia útil para 

pagamento sem incidência de multa seria 07/08/2017. Destarte, tendo sido 

realizado o pagamento voluntário no dia 06/08/2017, devidamente 

comprovado nos autos, não há que se falar em multa de 10% sobre o 

valor principal da dívida, pelo que REJEITO os embargos de declaração 

opostos. Por outro lado, de fato, verifica-se na decisão o vício apontado 

nos embargos opostos pela parte executada, tendo em vista que esta foi 

omissa ao tratar da liberação dos valores depositados nos autos. Isto 

posto, decorrido o trânsito em julgado da decisão objurgada, autorizo o 

levantamento dos valores depositados pela parte executada na 

oportunidade da oposição dos embargos à execução. –id. 12145883. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANE HOLANDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001513-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA POLIANE HOLANDA 

SOARES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR CRUZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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1001134-42.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JUNIOR CEZAR CRUZ DO 

AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc, Os embargos de declaração 

opostos pela parte executada devem ser acolhidos, em vista da evidente 

contradição na decisão pela qual foi extinta ação por ausência da parte 

em audiência, em que pese se verificar o contrário. Isto posto, ACOLHO 

os presente embargos de declaração, reformando a decisão objurgada. 

No mais, 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). 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. 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. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THEYSSE FERNANDA FRANCA DE MORAES (REQUERENTE)

JOSE MARIO SONSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000643-35.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THEYSSE FERNANDA 

FRANCA DE MORAES, JOSE MARIO SONSIN REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, etc. Manifesta a 

parte postulante o desinteresse pelo prosseguimento da presente 

demanda judicial. Sem delongas, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000816-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEANDRO FACCO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 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. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (EXEQUENTE)

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 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000807-34.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: MAURO BOSCO CABRAL 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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. Sejam canceladas 

audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais 

gravames. 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MELO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000180-30.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: LETICIA BORTOLINI 

EXECUTADO: ELISANGELA MELO MARTINS 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. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. Oficie-se com urgência o juízo deprecado a fim de 

que devolva a carta precatória independentemente do cumprimento. Dê-se 

baixa nos gravames. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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1000684-02.2017.8.11.0010. REQUERENTE: KATYCILENE DAMASCENO 

DE MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY CARLOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000665-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDINEY CARLOS FIGUEIREDO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 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. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000407-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOAQUIM MONTEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-27.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010323-27.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO EXECUTADO: PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. As partes noticiam a realização de acordo, requerendo 

sua homologação e a suspensão do processo pelo prazo previsto para 

cumprimento. 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. DEFIRO o sobrestamento da ação até 

a data acordada para cumprimento da obrigação - 31/08/2018. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Oficie-se o Juízo deprecado solicitando a devolução 

da missiva independentemente do cumprimento. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-07.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACHADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELHIS MAXLEI DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010195-07.2014.8.11.0010. REQUERENTE: PEDRO MACHADO DE SOUSA 

REQUERIDO: ELHIS MAXLEI DA SILVA SOARES 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. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos 

autos. III. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de 

cumprimento de julgado. IV. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000176-56.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NORTE SUL SEMENTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA 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. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010273-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SCARPIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 275 de 478



CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010273-30.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO SCARPIM 

EXECUTADO: JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos. 

Dispensado relatório, conforme autorização do art. 38 da Lei 9.099/95. A 

parte exequente informa que não encontrou bens em nome do devedor e 

requer a expedição de certidão de dívida. JULGO EXTINTO o processo, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c.c Enunciado n.º 75 do 

FONAJE, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem 

honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DETERMINO a expedição da 

competente certidão de crédito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000361-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CRISTIANE BARBOSA 

FRANCISCO EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - 

ME Vistos. Dispensado relatório, conforme autorização do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte exequente informa que não encontrou bens em nome do 

devedor e requer a expedição de certidão de dívida. JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c.c. enunciado 

n.º 75 do FONAJE em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem 

custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de 

primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DETERMINO a 

expedição da competente certidão de crédito. DEFIRO, caso requerido, a 

expedição de certidão judicial de existência de dívida, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALPELI JUNIOR (EXECUTADO)

LUCEMAR FRANZOI MALPELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000565-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: WILSON MALPELI JUNIOR, LUCEMAR FRANZOI MALPELI 

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. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COSTA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1000492-69.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDSON COSTA DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1000786-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000786-24.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE DIVINO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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: 1001022-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSELI LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAKKU MAGNETICA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001022-73.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: RAKKU MAGNETICA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado 

pela parte promovente em audiência de conciliação acostada no ID 

12178457, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000449-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000449-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVO MARTINS SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. IVO 

MARTINS SANTANA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em síntese, alegou que realizou com a 

promovida apenas contratação de empréstimo consignado, mas não teria 

realizado contrato de cartão de crédito que justificassem os descontos em 

seu benefício, procurou a promovida para compreender o motivo dos 

descontos e informou se tratar de cartão de crédito que constituiu em 

Reserva de Margem Consignável (RMC), mesmo com a reclamação por 

desconhecer a contratação, a promovida não teria resolvido o problema. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de negócio jurídico, 

inexistência de débito, restituição de indébito em dobro e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 13342200. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

13398861 e impugnação à contestação apresentada na ID 13433464. 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. Cláusulas contratuais obscuras 

que restringem direito. Ato ilícito. Os negócios jurídicos celebrados 

mediante declaração de vontade contaminada pelo erro substancial, ou 

seja, quando um dos contratantes obtiver percepção equivocada de 

circunstâncias relevantes do contrato, estes são anuláveis (art. 138 do 

Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA 

DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. 

ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no 

qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à 

pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render 

ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É 

essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a 

celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos 

contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto 

principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou 

pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 

13/06/2014) Para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas 

por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, 

devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de 

direito serem expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor. Esta é a exegese extraída do artigo 54, §§ 

3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

(...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 

claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não 

será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 

consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão. Na hipótese de obscuridade, nos termos do artigo 47 

do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Em situação análoga, a turma recursal já se 

manifestou neste sentido: RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) 

CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO 

EXPRESSA E COM DESTAQUE – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO (...) 2. Considerando que a defesa do 

reclamado traz fatos impeditivos do direito do reclamante (doença 

diagnosticada durante o período de carência), cabe a ele próprio o 

encargo probatório do aludido fato. A cláusula de carência prevista em 

contrato de adesão de seguro de vida deve ser redigida de forma clara, 

porquanto as cláusulas restritivas de direito devem ser expressas e em 

destaque, permitindo à imediata e fácil compreensão pelo consumidor 

(artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT TRU 120100522562/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no DJE 19/04/2013) Em análise 

do contrato assinado pela parte promovente juntado nos autos pela parte 

promovida (ID 13342216), nota-se que a cláusula F – CONDIÇÕES, item 12 

estabelece de forma clara o exato percentual dos juros (1,0% a.m), multa 

de mora de 2,0% sobre o total apurado, bem como aponta o valor de 

liberação de recurso financeiro de R$ 1.031,89 (cláusula E – 

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO). Utilizando-se das técnicas de 

hermenêutica na interpretação da referida cláusula, nota-se que não 

houve vício na declaração da vontade da parte promovente, pois é 

possível a imediata e fácil percepção dos referidos encargos contratuais, 

os quais não demonstram ser abusivos com base na prática de mercado, 

excluindo a hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro 

substancial. Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há 

conduta ilícita. 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 
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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 

pagamento além do devido. 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; b) Acolho o pedido de 

RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela parte demandada, devendo 

a presente passar a constar BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A. Ao senhor gestor as providencias que se fizerem necessárias. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000448-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos 

etc. GERSON RODRIGUES DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em síntese, 

alegou que realizou com a promovida apenas contratação de empréstimo 

consignado, mas não teria realizado contrato de cartão de crédito que 

justificassem os descontos em seu benefício, procurou a promovida para 

compreender o motivo dos descontos e informou se tratar de cartão de 

crédito que constituiu em Reserva de Margem Consignável (RMC), mesmo 

com a reclamação por desconhecer a contratação, a promovida não teria 

resolvido o problema. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

negócio jurídico, inexistência de débito, restituição de indébito em dobro e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 13332104. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13398700 e impugnação à contestação 

apresentada na ID 13432697. 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. Cláusulas contratuais obscuras que restringem direito. Ato 

ilícito. Os negócios jurídicos celebrados mediante declaração de vontade 

contaminada pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes 

obtiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, 

estes são anuláveis (art. 138 do Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO 

ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO 

MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da 

realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio 

negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um 

ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua 

magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele 

tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a 

qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 13/06/2014) Para evitar a anulação 

de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, 

mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma 

clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com 

destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. Esta 

é a exegese extraída do artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de 

adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Na hipótese de 

obscuridade, nos termos do artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Em 

situação análoga, a turma recursal já se manifestou neste sentido: 

RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA E COM DESTAQUE – 

ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

(...) 2. Considerando que a defesa do reclamado traz fatos impeditivos do 

direito do reclamante (doença diagnosticada durante o período de 

carência), cabe a ele próprio o encargo probatório do aludido fato. A 

cláusula de carência prevista em contrato de adesão de seguro de vida 

deve ser redigida de forma clara, porquanto as cláusulas restritivas de 

direito devem ser expressas e em destaque, permitindo à imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor (artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT 

TRU 120100522562/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no 

DJE 19/04/2013) Em análise dos contratos assinados pela parte 

promovente juntados nos autos pela parte promovida (ID 13332124 e ID 

13332142), nota-se nas duas contratações que a cláusula E – 

CONDIÇÕES, item 12 estabelece de forma clara o exato percentual dos 

juros (1,0% a.m), multa de mora de 2,0% sobre o total apurado, bem como 

aponta o valor de liberação de recurso financeiro de R$ 1.139,00 e na 

outra contratação o valor de R$ 5.114,91 (cláusula D – AUTORIZAÇÃO 

PARA DESCONTO). Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na 

interpretação da referida cláusula, nota-se que não houve vício na 

declaração da vontade da parte promovente, pois é possível a imediata e 

fácil percepção dos referidos encargos contratuais, os quais não 
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demonstram ser abusivos com base na prática de mercado, excluindo a 

hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial. 

Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita. 

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 

pagamento além do devido. 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; b) Acolho o pedido de 

RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela parte demandada, devendo 

a presente passar a constar BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A. Ao senhor gestor as providencias que se fizerem necessárias. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000448-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos 

etc. GERSON RODRIGUES DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em síntese, 

alegou que realizou com a promovida apenas contratação de empréstimo 

consignado, mas não teria realizado contrato de cartão de crédito que 

justificassem os descontos em seu benefício, procurou a promovida para 

compreender o motivo dos descontos e informou se tratar de cartão de 

crédito que constituiu em Reserva de Margem Consignável (RMC), mesmo 

com a reclamação por desconhecer a contratação, a promovida não teria 

resolvido o problema. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

negócio jurídico, inexistência de débito, restituição de indébito em dobro e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 13332104. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13398700 e impugnação à contestação 

apresentada na ID 13432697. 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. Cláusulas contratuais obscuras que restringem direito. Ato 

ilícito. Os negócios jurídicos celebrados mediante declaração de vontade 

contaminada pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes 

obtiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, 

estes são anuláveis (art. 138 do Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO 

ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO 

MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da 

realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio 

negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um 

ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua 

magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele 

tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a 

qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 13/06/2014) Para evitar a anulação 

de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, 

mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma 

clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com 

destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. Esta 

é a exegese extraída do artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de 

adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Na hipótese de 

obscuridade, nos termos do artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Em 

situação análoga, a turma recursal já se manifestou neste sentido: 

RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA E COM DESTAQUE – 

ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

(...) 2. Considerando que a defesa do reclamado traz fatos impeditivos do 

direito do reclamante (doença diagnosticada durante o período de 

carência), cabe a ele próprio o encargo probatório do aludido fato. A 

cláusula de carência prevista em contrato de adesão de seguro de vida 

deve ser redigida de forma clara, porquanto as cláusulas restritivas de 

direito devem ser expressas e em destaque, permitindo à imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor (artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT 

TRU 120100522562/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no 

DJE 19/04/2013) Em análise dos contratos assinados pela parte 

promovente juntados nos autos pela parte promovida (ID 13332124 e ID 

13332142), nota-se nas duas contratações que a cláusula E – 

CONDIÇÕES, item 12 estabelece de forma clara o exato percentual dos 
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juros (1,0% a.m), multa de mora de 2,0% sobre o total apurado, bem como 

aponta o valor de liberação de recurso financeiro de R$ 1.139,00 e na 

outra contratação o valor de R$ 5.114,91 (cláusula D – AUTORIZAÇÃO 

PARA DESCONTO). Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na 

interpretação da referida cláusula, nota-se que não houve vício na 

declaração da vontade da parte promovente, pois é possível a imediata e 

fácil percepção dos referidos encargos contratuais, os quais não 

demonstram ser abusivos com base na prática de mercado, excluindo a 

hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial. 

Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita. 

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 

pagamento além do devido. 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; b) Acolho o pedido de 

RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela parte demandada, devendo 

a presente passar a constar BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A. Ao senhor gestor as providencias que se fizerem necessárias. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000436-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DE MORAES RAITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000436-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SEVERINA DE MORAES RAITZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. SEVERINA DE MORAES 

RAITZ ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. 

Em síntese, alegou que realizou com a promovida apenas contratação de 

empréstimo consignado, mas não teria realizado contrato de cartão de 

crédito que justificassem os descontos em seu benefício, procurou a 

promovida para compreender o motivo dos descontos e informou se tratar 

de cartão de crédito que constituiu em Reserva de Margem Consignável 

(RMC), mesmo com a reclamação por desconhecer a contratação, a 

promovida não teria resolvido o problema. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de negócio jurídico, inexistência de débito, restituição de 

indébito em dobro e indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 13325822. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13394680 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 13431572. 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 nos descontos indevidos em seu 

benefício, 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 (ID 13325829), 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 o desconto indevido em seu benefício 

sem a contratação (ID 12355642), é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, na 

modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados como raiva, 

frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade financeira 

da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. 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 
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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) Além da 

restituição, nota-se que o recebimento indevido foi ocasionado em 

decorrência dos descontos indevidos sem contrato que autorizasse os 

descontos em seu benefício, sendo presumida a sua má-fé e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma 

dobrada. 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 negócio jurídico, por consequência para a parte 

promovida abster dos descontos no benefício da parte promovente; 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 (ID 12355642 e ID 12355641) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) condenar a parte promovida pagar 

a parte promovente a quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) 

a título de repetição de indébito em dobro, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (ID 12355642 e ID 

12355641), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 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. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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NEUZA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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: 

1000314-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEUZA MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. NEUZA 

MENDES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que realizou com a promovida apenas 

contratação de empréstimo consignado, mas não teria realizado contrato 

de cartão de crédito que justificassem os descontos em seu benefício, 

procurou a promovida para compreender o motivo dos descontos e 

informou se tratar de cartão de crédito que constituiu em Reserva de 

Margem Consignável (RMC), mesmo com a reclamação por desconhecer a 

contratação, a promovida não teria resolvido o problema. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência de negócio jurídico, inexistência de débito, 

restituição de indébito em dobro e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13309973. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13314264 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 13414264. 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 nos descontos indevidos em seu 

benefício, 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 (ID 13310002), 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 o desconto indevido em seu benefício 

sem a contratação (ID 11985608), é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, na 

modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados como raiva, 

frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade financeira 

da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. 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 
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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) Além da 

restituição, nota-se que o recebimento indevido foi ocasionado em 

decorrência dos descontos indevidos sem contrato que autorizasse os 

descontos em seu benefício, sendo presumida a sua má-fé e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma 

dobrada. 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 negócio jurídico, por consequência para a parte 

promovida abster dos descontos no benefício da parte promovente; 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 (ID 11985608) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); c) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 2.132,00 (dois mil, cento, trinta e dois reais) a 

título de repetição de indébito em dobro, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (ID 11985608), cf. Súmula 

43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. 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 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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Processo Número: 1000450-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000450-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO 

PACHECO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. MANOEL 

FRANCISCO PACHECO ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que realizou com a promovida apenas 

contratação de empréstimo consignado, mas não teria realizado contrato 

de cartão de crédito que justificassem os descontos em seu benefício, 

procurou a promovida para compreender o motivo dos descontos e 

informou se tratar de cartão de crédito que constituiu em Reserva de 

Margem Consignável (RMC), mesmo com a reclamação por desconhecer a 

contratação, a promovida não teria resolvido o problema. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência de negócio jurídico, inexistência de débito, 

restituição de indébito em dobro e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13350327. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13399079 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 13434015. 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 nos descontos indevidos em seu 

benefício, 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 (ID 13350345), 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 o desconto indevido em seu benefício 

sem a contratação (ID 12393255), é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, na 

modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. 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) Além da 

restituição, nota-se que o recebimento indevido foi ocasionado em 
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decorrência dos descontos indevidos sem contrato que autorizasse os 

descontos em seu benefício, sendo presumida a sua má-fé e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma 

dobrada. 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 negócio jurídico, por consequência para a parte 

promovida abster dos descontos no benefício da parte promovente; 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 (ID 12393255) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); c) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 937,00 (novecentos, trinta e sete reais) a 

título de repetição de indébito em dobro, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (ID 12393255), cf. Súmula 

43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. 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 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão 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, 

arquive-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: 1000491-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000491-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO PEDRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (REQUERENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000800-42.2016.8.11.0010. REQUERENTE: TOCHIAKI KOYAMA, SIRLEY 

BENITES KOYAMA REQUERIDO: JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA, 

ISABEL FERNANDES Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pelas partes reclamantes contra sentença proferida 

no presente feito. Alegam os embargantes que este Juízo, apesar de 

reconhecer parcialmente procedente os pedidos para o fim de condenar 

as partes embargadas ao pagamento de um mês de aluguel no valor de R$ 

650,00, bem como, ao pagamento da conta de energia no valor de R$ 

239,43, constou em seu dispositivo a condenação da importância de R$ 

689,43, concluindo-se pela contradição da r. sentença neste aspecto”. A 

propósito do pleito das partes embargantes, faz-se necessário corrigir a 

parte dispositiva da sentença, vez que restou demonstrada a contradição, 

para constar da seguinte forma: Isto posto, com fundamento no artigo 487, 

I do CPC, opino pela procedência parcial dos pedidos, para o fim de: 1 - 

condenar os requeridos a pagar aos autores o valor referente a um mês 

de aluguel, o qual perfaz a importância de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais), devidamente acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês devidos desde a citação e correção monetária desde o 

vencimento da dívida; e 2 – condenar os requeridos a pagar aos autores o 

valor referente a conta de energia na importância de R$ 239,43 (duzentos 

e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), devidamente acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês devidos desde a citação e 

correção monetária desde o efetivo desembolso. Diante do exposto, e com 

fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, acolho os 

embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001083-31.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOUZA 

DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Relata a parte autora que seu nome foi inscrito indevidamente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida já 

declarada extinta em processo judicial anterior. Liminar deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a baixa da inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito deveria ter sido realizada pelo SCPC – 

Serviço de Proteção ao Crédito, bem como, que agiu em exercício regular 

do direito, uma vez que a parte autora não quitou a fatura, não havendo 

dever de indenizar. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 
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tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. No presente caso, observa-se que nos autos de n. 

1000409-87.2016.8.11.0010, de fato as partes celebraram acordo (id. 

6119535), dando plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação a 

todos e quaisquer valores relacionados aos autos, ao passo que o valor 

discutido no presente processo, encontra-se englobado naquele. 

Entretanto, mesmo após a homologação do referido acordo, a parte 

reclamada não providenciou a baixa do citado débito, inserindo o nome da 

parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme o 

informativo juntado aos autos. Ademais, diversamente do alegado pela 

parte reclamada, não houve demora para a baixa da negativação pelo 

órgão de proteção ao crédito, tendo em vista que o acordo fora 

entabulado na data de 17/04/2017, porém, consta da negativação a data 

de inclusão de 08/09/2017, ou seja, a inclusão ocorreu meses após a 

celebração do acordo. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou acordo dando a 

plena e irrevogável quitação dos débitos discutidos nos autos, não 

havendo mais o que se falar em dívida após a celebração do acordo. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho 

que a parte reclamada realizou a inscrição indevidamente de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Nesse 

caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo 

ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. 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. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1- confirmar o pedido acautelatório deferido 

nos autos; 2 - declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 

e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDIMA BENICIO MARTINS (REQUERENTE)

TIAGO RODRIGO ZENKNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001115-36.2017.8.11.0010. REQUERENTE: TIAGO RODRIGO ZENKNER, 

QUEDIMA BENICIO MARTINS REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Relatam as partes autoras que buscaram atendimento médico 

junto a parte reclamada, onde após a realização de triagem, foram 

informados da existência de convênio entre o Plano de Saúde e a parte 

reclamada. Prosseguem relatando que, posteriormente, foram informados 

de que a parte reclamada não possui convênio com o Plano de Saúde, 

sendo necessária a realização do pagamento da consulta e medicamento. 

Em contestação alega a parte reclamada, que não realiza atendimento 

através do Plano de Saúde contratado pelas partes autoras, bem como, 

que agiu em exercício regular do direito, uma vez que realizou o 

atendimento médico e administrou os medicamentos, não havendo dever 

de indenizar. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 
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seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. No presente caso, observa-se que apesar de a 

parte reclamada afirmar não realizar atendimento médico pelo Plano de 

Saúde contratado pelas partes autoras, consta de sua web site, que o 

citado plano de saúde (convênio) é atendo pela parte reclamada, frisa-se, 

sem qualquer tipo de restrição quanto a modalidade/perfil, conforme se 

infere dos documentos juntados aos autos (ID 10884171). Ademais, 

diversamente do alegado pela parte reclamada, consta dos autos que a 

mesma, ao realizar a triagem do paciente, emitiu a pulseira de admissão 

hospitalar (ID 10884205), informando que o atendimento se daria pelo 

Plano de Saúde das partes autoras. O Código de Defesa do Consumidor, 

em seu art. 6º, elenca os direitos básicos do consumidor, dentre eles o de 

informação adequada e clara, vejamos: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada após 

informar que o atendimento se daria pelo Plano de Saúde, passou a 

condicionar tal prestação, até então coberto pelo Plano de Saúde, ao 

pagamento de valores, deixando de informar claramente aos seus 

consumidores, que não realiza atendimento pelo referido plano de saúde, 

quer seja através de sua web site ou no momento de realização da 

triagem. Deste modo, entendo que assiste razão as partes reclamantes, 

pois tenho que a parte reclamada agiu com abusividade ao realizar a 

admissão hospitalar através do plano de saúde, se negando 

posteriormente em administrar os medicamentos. Nesse caso, em que 

provável a aflição das partes autoras em face do ato lesivo ensejado pela 

parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. 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. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Neste contexto e em análise do conjunto probatório, mormente 

quanto aos documentos juntados com a exordial (ID 10884145), nota-se 

que o dano material encontra-se devidamente comprovado, fazendo as 

partes reclamantes jus a indenização da quantia de R$ 336,31, referente 

aos valores pagos em favor da parte reclamada, uma vez que pelas 

informações prestadas as partes reclamantes, quando do inicial ingresso 

no estabelecimento da reclamada e, na realização da consulta médica, não 

haveria qualquer óbice no atendimento através do Plano de Saúde, 

impossibilitando-as posteriormente de buscar atendimento em outra rede 

credenciada. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos 

pelas partes reclamantes, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição 

da súmula 362 do STJ; e 2 – condenar a parte reclamada a pagar a 

quantia de R$ 336,31 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e um 

centavos), a título de danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir 

citação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do efetivo prejuízo. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010236-71.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUANNYTO PEREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - MT0009199A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYDIANE MONTEIRO DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010236-71.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: RUANNYTO PEREIRA DE MELO, 

MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO EXECUTADO: LAYDIANE 

MONTEIRO DOURADO 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. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR MATTIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000157-50.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ELOIR MATTIONI REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS, ETC. Cuidam-se de embargos à 

execução de sentença opostos nos termos do art. 52, IX, da Lei n.º 

9.099/95, pelos quais, em síntese, alega o embargante ausência de 

citação e intimação válidas, pelo que devem ser anulados os atos 

processuais realizados a partir da tentativa de citação e declarada 

inexigível a multa cominatória arbitrada. Assevera que sua sede e local 

onde recebe intimações fica localizada na avenida das Nações Unidas, n.º 

12.901, torre norte, bairro Brooklin Paulista, São Paulo-SP., mas que, 

apesar disso, a correspondência com AR para citação da ação e 

intimação da obrigação de fazer foi endereçada à avenida Miguel Sutil, n.º 

13.090, Cidade Alta, Cuiabá-MT., restando recusada – id. 6707788. Instada 

a se manifestar, a embargada apresentou resposta impugnando os 

argumentos levantados ao fundamento de que a correspondência AR foi 

direcionada a endereço competente, devidamente cadastrado no sistema 

virtual PJE como de titularidade da parte. Por fim, requereu o 

prosseguimento do cumprimento de sentença com a incidência de multa. 

Visualiza-se que o crédito exequendo soma R$ 13.935,49 (treze mil 

novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), dos quais, 

além da indenização a título de danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 

(três mil reais), segundo o exequente, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 

reais) corresponderiam à multa cominatória fixada na decisão que 

concedeu tutela de urgência, exigível diante do descumprimento da 

obrigação pela executada. Por fim, vale dizer que o juízo se encontra 

garantido – id. 9366600. DECIDO. Os presentes embargos encontram 

fundamento no art. 52, IX, “a” da Lei n.º 9.099/95, conforme segue: 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; (...). Sobre a validade da citação, de 

fato, tanto o endereço ao qual foi direcionada a citação via correio nos 

autos, quanto aquele indicado pela embargante como correto para tanto, 

além de vários outros, estão cadastrados neste sistema virtual “PJE” para 

sua citação e intimação. Aliás, destaca-se que o vigente CPC determina às 

empresas o cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos 

para efeito de recebimento de citações e intimações, senão vejamos: Art. 

246. A citação será feita: I - pelo correio; (...). § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...). No caso, 

todavia, não se pode presumir e nada comprova que o endereço utilizado 

foi cadastrado no sistema pela própria embargante - quem declara 

desconhecê-lo -, ou, ao menos, que este pertença à sua 

filial/correspondente. Sobre o ponto, inclusive, não preenchido o aviso de 

recebimento na correspondência para confirmar a citação ou, restando 

esta recusada, caberia a parte interessada comprovar nos autos a 

citação válida da empresa, o que não aconteceu, haja vista ter se limitado 

a alegar ser o endereço utilizado devidamente cadastrado no sistema 

processual eletrônico. Ademais, em breve busca na rede mundial de 

computadores, visualiza-se que em referido endereço se situa “Imagem 

Digital Sky”, que propaga instalar imagem digital em televisores, 

parabólicas, antenas externas, bem como, vender produto “SKY pré-pago 

flex”, aparelho revendido em lojas diversas, a exemplo de livrarias e lojas 

de artigos em geral, circunstância insuficiente para vinculá-la à 

embargante. Outrossim, verifica-se nos documentos juntados à própria 

inicial que o real endereço da executada é aquele expresso por ela, qual 

seja, avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, torre norte, bairro Brooklin 

Paulista, São Paulo-SP., como pode ser visto no documento 

“COMPROVANTE” – id. 4926356, e documento “PROPOSTA ASSINATURA” 

- id. 4942795, juntados com a inicial, circunstância que corrobora as 

alegações da embargante. Destarte, inaplicável a teoria da aparência na 

hipótese (§ 2º, art. 248 do CPC), até porque houve simples devolução do 

aviso de recebimento recusado, externando peculiaridade que afasta a 

presunção de citação – id. 6707788. A citação na hipótese é dúbia e 

insuficiente para a validade do processo, nos termos do art. 239, 

enunciado, do CPC. A recusa em receber a carta não faz presumir ciência 

da ação nem citação. Ao contrário, recusada a carta, o ato citatório não 

se aperfeiçoou, impondo-se a realização de nova diligência, por meio de 

oficial de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PENHORA ON 

LINA. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DA EMPRESA RÉ (SCPC/SP). 

PESSOA JURÍDICA DISTINTA (SCPC/DF). RECUSA NO RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDENCIA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA 

OFICIAL DE JUSTIÇA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 

ANULAÇÃO DA CITAÇÃO, DECRETAÇÃO DE REVELIA E DOS ATOS 

SUBSEQUENTES, COM REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. 1. Trata-se 

de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (ACSP), em face da decisão 

que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação 

ofertada pela agravante/executada, converteu em penhora a 

indisponibilidade do numerário constrito (§º 5 do art. 854 do CPC/15), 

transferiu o valor bloqueado para conta vinculada ao juízo e oportunizou à 

agravada/credora requerer o que de direito em 5 (cinco) dias. 2. No caso, 

o d. Juízo a quo considerou válida a citação da ré, ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL DE SÃO PAULO (ACSP), dirigida a endereço diverso de sua 

sede, em que funciona a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO 

FEDERAL (ACDF)? a qual, em princípio, não constitui inequívoca filial da ré, 

nem existe evidência de interligação subjetiva entre eles -, além de ter 

havido recusa de recebimento da mesma por funcionário do funcionário. 3. 

Quando frustrada a citação pelo correio, deverá ser realizada por meio de 

oficial de justiça, ao qual incumbe obter o ciente ou certificar que o citando 

não subscreveu o mandado, sob pena de nulidade do ato citatório (arts. 

249, 51, inc. III e 280 do CPC/15). A atribuição do carteiro se exaure na 

entrega da correspondência com comprovante de recebimento, pois não é 

funcionário do Juízo, nem dotado de fé-pública, para adotar qualquer outra 

providência indispensável ao desenvolvimento válido e regular do 

processo ? tal como o atesto da recusa de recebimento?, atraindo a 

atuação do Oficial de Justiça, ao qual incumbe a certificação do fato e 

suas circunstâncias. 4. Configurada a frustração da citação pelo correio e 

inobservada a prescrição legal, de citação por meio de oficial de justiça 

(art. 280 do CPC/15), resta nula a citação realizada, bem como a revelia 

decretada e os demais atos subsequentes, inclusive a sentença 

condenatória prolatada, devendo-se reabrir o prazo para o oferecimento 

de contestação. 5. Agravo da ré conhecido e provido. (TJ-DF 

0701769-40.2017.8.07.0000, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data 

de Julgamento: 11/05/2017, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE: 22/05/2017). 

Nesse passo, inquestionáveis os prejuízos ocasionados à embargante 

ante o cerceamento de sua defesa na fase de conhecimento, tendo em 

vista que decretada indevidamente a revelia com o subsequente 

julgamento de mérito desfavorável. Impõe-se, assim, a anulação de todos 

os atos processuais realizados desde a infrutífera tentativa de citação. 

Igualmente, no que tange a incidência da multa, cediço que esta só ocorre 

após o decurso do prazo assinado para o cumprimento voluntário da 

obrigação, sendo certo ainda que o entendimento ainda dominante é o de 

que, nos termos da Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do 

devedor é condição de executividade da multa cominatória, daí porque a 

multa não chegou a incidir no caso. Destaca-se julgado paradigma sobre o 

ponto: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE 

ASTREINTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante 

se infere dos autos, a sentença do processo de conhecimento determinou 

o restabelecimento dos serviços de telefonia, sob pena de incidência de 

multa por descumprimento da obrigação de fazer (fl. 62), no valor de R$ 

100,00 (...). Houve interposição de recurso pela requerida, que restou 

desprovido, sendo as partes intimadas da decisão por nota de expediente, 

em 03/02/2015 (fl. 94), tendo transitado em julgado o processo em 

19/02/2015 (fl. 95). 2. O autor requereu a execução de astreintes por 

descumprimento da decisão judicial que determinou o restabelecimento 

dos serviços de telefonia fixa (fl. 97). Contudo, no caso dos autos, 

verifica-se que, depois de fixada a astreinte em sentença, não houve a 
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intimação pessoal da requerida, sendo as partes informadas apenas na 

audiência de instrução (fl. 31), quanto à data da publicação da sentença 

em cartório. 3. Assim, considerando que a intimação pessoal da parte é 

necessária para o cumprimento da obrigação de fazer e para a incidência 

das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, entendo que inexigível o 

título executivo, devendo ser extinta a fase de cumprimento de sentença. 

RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005745351, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em 27/07/2016). (TJ-RS – Recurso Cível: 71005745351 

RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 

27/07/2016, Segunda turma Recursal Cível, Data da Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/07/2016). Diante de todo o exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS opostos para declarar a nulidade da citação e, por 

consequência, dos atos processuais posteriores à tentativa de citação – 

id. 4957886, inclusive a sentença condenatória. Designe-se data para 

audiência de tentativa de conciliação entre as partes, intimando-as a 

comparecer com as advertências de sua ausência. Decorrido prazo 

recursal, sejam liberados à reclamada/embargante os valores por ela 

depositados a título de garantia da execução – id. 9366600. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000369-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos 

e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra sentença proferida 

no presente feito. Alega a parte embargante que este Juízo apesar de 

reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, se omitiu no dispositivo 

quanto a revogação da medida liminar deferida anteriormente (ID 

7266692), concluindo-se pela omissão da r. sentença neste aspecto”. A 

propósito do pleito da parte embargante, faz-se necessário acrescentar a 

parte dispositiva da sentença, vez que restou demonstrada a omissão, 

para constar da seguinte forma: “Revogo a medida liminar anteriormente 

concedida, devendo o cartório expedir os ofícios necessários para tanto.” 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. 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.: 62057 Nr: 4686-47.2013.811.0018

 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: Augustinho de Col, Eliziane Marta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Lucidório Minotto, Valdir Vassoler, 

Florizete dos Santos Minotto, Elias Dias Pereira, A.S. Agropecuária e 

Participações Ltda, Alfredo Soubihe Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, 

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, Patricia Quessada 

Milan - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Caceres Pessini - 

OAB:126873, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thiago Henrique dos Santos 

Minotto - OAB:347114

 Intimação das partes para manifestarem no prazo legal, acerca da petição 

acostada de fls. 409/412, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82533 Nr: 3241-86.2016.811.0018

 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: José dos Santos Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte requerida alegou que 

a sentença embargada foi contraditória e, por essa razão, pugnou pela 

modificação do provimento judicial de primeiro grau.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Primeiramente, conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Demais disso, analisando a sentença atacada não vislumbro nenhuma 

obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os 

embargos almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do 

embargante.

 De início, anoto que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas.

 Assim, somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a 

tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

 No caso em tela, respeitando entendimentos diversos, tenho que este 

juízo não pode anular a própria sentença, razão pela qual, “data venia” 

com fundamento no art. 1022 do CPC/2015, não acolho os presentes 

embargos.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 8371-23.2017.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Dias - ME, Eduardo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para depósito de complemento de diligencia, 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no valor de 

R$ 210,00 (Duzentos e dez reais, e para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73460 Nr: 2888-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marmol, Edna Patussi Marmol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de mandado e 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 50, para requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70354 Nr: 1431-13.2015.811.0018

 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: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar o patrono das parte para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21873 Nr: 4323-07.2006.811.0018

 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 João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Miranda de Oliveira, Espolio- Jose 

Carlos Miranda de Oliveira- rep. Rodrigo Silva Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

oficio de fl 148, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41927 Nr: 2359-03.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silso Nascimento Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto o retornos dos autos do TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58293 Nr: 775-27.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Fatima de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto ao retorno dos autos do TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 866-83.2014.811.0018

 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: Francisca de Jesus Inácio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

peça pelo requerido às fl. 75/81, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86309 Nr: 5434-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Francisco Pucci de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro em parte o pedido de f. 118/119 e para tanto, determino a pesquisa 

de endereço do executado SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao requerente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25426 Nr: 3419-50.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSdS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de Alimentos c/c alimentos provisórios”, movida por 

FABRICIA SANSO DA SILVA representada por MARIA APARECIDA DA 

SILVA, em face de MANOEL SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte requerente foi intimada para manifestar nos 

autos, mantendo-se inerte.

A Defensoria Pública pugnou pela remessa dos autos ao arquivo (f. 41).

Instado a manifestar o Ministério Público requereu a extinção do feito, ante 

a maioridade da requerente e a ausência de endereço atual da mesma.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte requerente, suspensas ante a justiça gratuita.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76223 Nr: 353-47.2016.811.0018

 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: Felipe de Oliveira Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oceanair Linha Aereas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

perquirida pelas partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para a data de 11.09.2018 às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74056 Nr: 3194-49.2015.811.0018

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Diones de Oliveira Morimã Sirauip

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilzete Sirayup Kayabis, Jair Morimã Sirayup

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DEFIRO a cota ministerial de fls. 115 e, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 26.07.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 4536-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Marchry Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro em parte o pedido de f. 103/104 e para tanto, determino a pesquisa 

de endereço do executado SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao requerente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72807 Nr: 2589-06.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. de Souza Restaurante-ME / Loege de 

Souza, Maximiano Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS diante da inexistência de obscuridade, 

contradição ou omissão, conheço dos embargos de declaração, 

julgando-o improcedente.Reconheço o erro material apontado pelo 

parquet. Assim, decoto do dispositivo da sentença o seguinte trecho: 

“Condeno a parte requerente das custas processuais e ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais)”.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72807 Nr: 2589-06.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. de Souza Restaurante-ME / Loege de 

Souza, Maximiano Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, declarando a Ilha do Netinho como 

verdadeiro patrimônio turístico e paisagístico do Município de Juara, julgo 

improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a parte requerente das 

custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro equitativamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Determino a 

extração de cópia integral dos autos, e sua consequente remessa ao 

Gabinete da Prefeita Municipal e a Câmara dos Vereadores do Município 
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de Juara, visando o reconhecimento administrativo e/ou legislativo da Ilha 

do Netinho como patrimônio turístico e paisagístico do Município de 

Juara.Sentença sujeita ao reexame necessário.P.R.I.C.Em Juara/MT, 25 de 

julho de 2017.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7718 Nr: 1415-16.2002.811.0018

 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: Estelina Orozina de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INDEFIRO o pleito de fls. 315.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observado que apenas o valor de honorários (f. 304) deverá 

ser em favor do patrono da autora, sendo que o valor indicado às fls. 305 

deverá ser liberado diretamente na conta bancária da autora informada às 

fls. 310.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113670 Nr: 4580-12.2018.811.0018

 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: Claudia Gonçalves da Silva- Comercio - ME

 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 SERTANEJO COM A DUPLA BRENNO REIS E MARCO 

VIOLA” 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.: 40555 Nr: 1006-25.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoi Almeida Lemes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de 179/185, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 386-13.2011.811.0018

 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): Lairce Valério de Abreu Pestana, Oscar 

Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Intime-se os requeridos para a apresentação dos memoriais escritos.

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 350-34.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Serrano Cavassani - 

OAB:196.162-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.315 referente ao desapcho fl.313, não 

constou a patrona da Exequente promovo nova publicação para intimação 

da advogada Dra. Adriana Serrano , OAB/SP 196.162 quanto ao despacho 

fl.313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56967 Nr: 3194-54.2012.811.0018

 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): Juvenal Lisboa Leite, Otavio Lisboa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo do Edital, sem manifestação da 

parte Executada. Desse modo, promovo vistas a parte Exequente, para 

requerer o que de direito no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CYRINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe endereço atualizado do promovido, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 290 de 478



manifestar, no prazo de 05 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 3661-23.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS, CdAP, SABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides de José Botelho de Oliveira - 

OAB:3.911-MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:174974, Danilo 

Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 Promovo a intimação do advogado do réu Sidmar Alexandre acerca da 

presente decisão de ref. 56.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 84217 Nr: 4237-84.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Vieira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO VIEIRA DIAS, Filiação: José 

Vieira Dias e Maria de Lurdes Vieira Dias, data de nascimento: 25/05/1979, 

brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, viuvo(a), boiadeiro/pedreiro/oper. de 

máquinas, Telefone 9940-0765. 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. Proceder a intimação do réu da sentença condenatória, 

eis que atualmente encontra-se em local incerto e não sabido..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado CLAUDIO VIEIRA DIAS, qualificado 

nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, §1º, inciso II, c/c 

artigo 298, incisos II e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.Em 

atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio 

da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, 

passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento. Analisadas as diretrizes do artigo 59 

do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo 

a se valorar. O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista 

das certidões carreadas aos autos, que comprova a existência de duas 

condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores 

(Ações Penais nº 8618 (Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT) e 

8895 (Primeira Vara da Comarca de Juara/MT), está última oriunda da PEP 

nº 29419), sendo que, a Ação Penal nº 8895 incidi em reincidência, e a 

outra será valorada nesta fase do processo de dosimetria (AP nº 8618 

Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT ), cujo o trânsito em julgado se 

deu em 16/10/2009, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto 

que a outra será valorada tão somente na fase posterior (AP nº 8895), 

garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bin in idem, uma 

vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de 

condenações irrecorríveis diversas, o que afasta aplicabilidade da Súmula 

nº 241 do STJ. Não há nos autos elementos que possam definir a sua 

conduta social e personalidade. O crime foi motivado por embriaguez, o 

que já integra o próprio tipo penal. As circunstâncias do crime estão 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar. Não houve maiores 

consequências, a não ser aquelas já previstas ordinariamente pelo tipo 

penal. Não há que se falar em comportamento da vítima. À vista das 

circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 09 (nove) meses 

de detenção, e multa no patamar de 10 (dez) dias-multa, cada um no 

equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso, observado o disposto no art. 60, do Código Penal. 

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, 

alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante 

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência AP nº 8895, 

trânsito em julgado em 19/07/2008, oriundo do PEP nº 29419), bem como 

as agravantes previstas no artigo 298, inciso II e III, do CTB), em 

observância ao artigo 67 do Código Penal e a luz posição jurisprudencial 

plenamente dominante, verifico que a confissão espontânea e a 

reincidência se compensam, restando somente as incidências integrais 

das agravantes do artigo 298, inciso II e III, do CTB, razão pela qual agravo 

a pena em 3 (três) mês, passando a dosá-la em 01 (um) ano de 

reclusão.Não existem causas de diminuição ou aumento de pena, ficando 

o acusado condenado definitivamente à 01 (um) ano de reclusão, e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um 

trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado 

o disposto no art. 60, do Código Penal. Condeno o acusado, ainda, à pena 

de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo prazo da pena.Com fundamento nos artigos 33, caput, e 

§2º e 3º c/c 59, inciso III, ambos do Código Penal, verificada a reincidência 

do condenado, somada a existência de circunstâncias judicial 

desfavorável, não obstante estar afastada a incidência da súmula 269 do 

STJ, deverá o denunciado iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade definitiva dosada em REGIME SEMIABERTO, por ser mais 

gravoso à espécie, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas 

em audiência admonitória, levando-se em conta que é notório não haver 

vagas em tal regime no Estado de Mato Grosso.Apesar de evidenciada à 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direito ou multa, deixo de conceder ao condenado o benefício esculpido 

no artigo 44 do Código Penal, uma vez que não preenche os requisitos 

legais exigidos à substituição (inciso III), pois é possuidor de maus 

antecedentes, razão pela qual esta circunstância judicial desfavorável 

somada com a reincidência (inciso II) demonstra que a substituição não se 

torna suficiente para a reprovação do crime.Desse modo, fixo como 

regime inicial o semiaberto, devendo o réu ser colocado em liberdade após 

a prolação dessa decisão, ante o fato notório de inexistir qualquer das 

espécies de instituições apropriadas a esse tipo de pena, ou seja, colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar (artigo 91 da LEP), no Estado 

de Mato Grosso, aplicando-se a ele as medidas cautelares substitutivas 

estabelecidas no art. 319, do CPP, as quais deverão ser fixadas pelo juízo 

da Execução Penal, mormente pela notícia de que – no momento – não 

mais se acham disponíveis as tornozeleiras eletrônicas adquiridas pela 

Segurança Pública estadual.Destaque-se que em caso de o apenado 

assinalar sua eventual mudança de endereço, deverá indicar qual é, a fim 

de que se expeça o competente executivo de pena para o juízo de seu 

domicílio.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais 

ante a hipossuficiência financeira alegada, tendo sido patrocinado pela 

Defensoria Pública.Por fim, muito embora tenha havido pleito para o 

pagamento de indenização mínima, verifico que o pedido não foi discutido 

pelas partes durante a instrução processual, o que inviabiliza sua 

concessão, sob ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, 

razão pela qual deixo de arbitrá-lo.Após o trânsito em julgado, tomem-se 

as seguintes providências: a)Expeça-se o competente alvará de soltura, 

colocando-se o réu em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso;b)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à Vara de 

Execuções Penais;c)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins 

do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;d)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes. e)Oficie-se ao Detran-MT 

informando sobre a proibição do acusado obter permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena, ou, caso possua 

habilitação, sobre a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor, pelo prazo da pena.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 09 de julho de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001424-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA OAB - 019.114.801-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Juína (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001424-12.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AILTON 

JOSE DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O 

S, Trata-se de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual 

em favor de Ailton José da Silva, com finalidade de compelir os entes 

estatais a prestarem de modo pleno a garantia constitucional de acesso 

universal à Saúde, esculpida no art. 196 da Carta da República. De acordo 

com a peça exordial, o favorecido se encontrava internado na UTI deste 

município, com diagnóstico TCE grave, múltiplas fraturas intracranianas, 

hemorragia sub dural extensa bilateral com desvio de linha média, em 

decorrência de uma queda, necessitando de remoção para capital do 

Estado, via transporte aéreo, para avaliação médica com especialista em 

neurocirurgia, face ao iminente risco de morte. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela de urgência diante da ausência de documentos 

comprobatórios do estado de saúde do substituído e determinada a 

remessa dos autos ao NAT JUS para parecer. Sobreveio parecer do 

núcleo de apoio técnico no qual pontuou que o caso era de urgência – id. 

10842860, oportunidade, em que foi deferida a medida antecipatória (id. nº 

10839253) e determinada a citação dos requeridos. Por meio da 

manifestação de id nº 10938086, o Ministério Público informou que o 

paciente veio a óbito em data de 23.11.2017 e requereu a extinção do 

feito. Eis o relato do que importa. DECIDO. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte interessada faleceu antes mesmo de ser cumprida 

a medida antecipatória deferida e, isso significa, que o interesse de agir se 

esvaiu e não há mais necessidade/utilidade da prestação jurisdicional 

requestada. Portanto, ausente o interesse de agir é mesmo obrigatória a 

extinção da ação, sem julgamento de mérito, porque a prestação 

jurisdicional não se apresenta mais necessária nem útil aos litigantes. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTA, sem apreciação de mérito, a pretensão 

cominatória em riste, por ausência, superveniente, de interesse de agir, 

pondo fim à lide, nos termos do art. 485, VI, CPC. Por se tratar de ação 

civil, isento o autor do pagamento de custas ou honorários (artigo 18 da 

Lei nº. 7.347/85). Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações 

de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000989-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

LUCILENE CLEMENTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000989-38.2017.8.11.0025. AUTOR: LUCILENE 

CLEMENTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se 

de ação cominatória de obrigação de fazer, manejada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em favor de Lucilene Clemente, por 

meio da qual pretende a concessão de ordem mandamental para 

imposição aos demandados da obrigação de fornecer o acesso à 

favorecida ao tratamento médico que afirma necessitar (nefrolitotripsia 

pericutânea). Narra a inicial, que a substituída possui cálculo coraliforme 

no rim direito com ectasia infundíbulo calicial, levando-a a crises de cólicas 

renoureterais frequentes, razão pela necessita ser submetida ao 

procedimento cirúrgico com urgência, para evitar a obstrução da via 

excretora, infecções ou até mesmo o comprometimento funcional do órgão 

com consequente retirada. Verbera que, segundo o médico que lhe 

atendeu, seu quadro clínico é complicado e a cirurgia que necessita não é 

realizada pelo SUS, não dispondo a requerente recursos financeiros para 

custear o procedimento na rede particular. Antes de se proceder a citação 

dos réus e a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou-se a colheita de parecer técnico junto ao órgão de consulta 

(NAT-JUS), no qual foram tecidos breves comentários sobre as hipóteses 

de cabimento do procedimento, bem como salientado que o procedimento 

solicitado não é contemplado pelas tabelas do SUS, contudo, existem 

equivalentes disponíveis na rede; que não é caso de urgência, entretanto, 

recomenda-se que seja realizado com brevidade para não comprometer o 

funcionamento do rim; e por fim, destacou que o procedimento disponível 

no SUS para o caso seria a realização de cirurgia aberta, a nefrolitotomia 

percutânea, para o qual a paciente se encontra regulada. Mesmo com a 

indicação de eletividade do procedimento, foi deferida a medida 

antecipatória e citados os requeridos, o Município de Juína quedou-se 

inerte (id. 12607171) e o Estado de Mato Grosso se defendeu alegando 

em preliminar, inexistir interesse jurídico a ser amparado judicialmente, na 

medida em que a pretensão se amoldaria à busca de concessão de 

medida materializadora de macrojustiça, ou da chamada justiça distributiva, 

não cabendo tal papel constitucional a esse Poder, porque a missão de 

distribuir riquezas e prestações sociais caberia aos Poderes Legislativo e 

Executivo, não sendo possível a concessão de acesso a políticas públicas 

de modo individuado e por quem não tem o dever de coordena-las e 

executa-las no âmbito coletivo. Assinalou, ainda, que o deferimento de 

prestações individuais impostas ao Estado, estaria condicionado aos 

princípios orçamentários e à obediência à ideia de reserva do possível, 

não cabendo a adoção de escolhas trágicas ao Poder Judicante. 

Impugnando a contestação, o autor rechaçou os argumentos do ente 

estatal e requereu o julgamento antecipado da lide. É o breve relatório. 

Decido. De saída, registre-se que a questão em tela se amolda com 

perfeição ao conceito de “julgamento antecipado do mérito”, definido no 

art. 355 do CPC, exatamente porque concluídas e adotadas as 

providências processuais preliminares e não havendo apontamento nem 

indicação das partes sobre a necessidade de se realizar provas, erige-se 

como poder/dever do juiz que estiver diante de um processo cujo mérito já 

esteja em condições de receber imediato julgamento, a obrigação de 

prolatar o édito sentencial, de modo a prestar com razoável duração de 

tempo e com observância dos cânones constitucionais decorrentes da 

ideia de devido processo legal, a jurisdição requestada pelos litigantes. 

Sobre o tema: “A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a 

resolução quanto a uma questão prévia de mérito também autoriza o 

julgamento das questões de fundo remanescentes, desde que a instrução 

probatória tenha sido suficiente, encontrando-se o processo, portanto, em 

condições de imediato julgamento” (STJ – REsp n. 1.082.964-SE, rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 5.3.2013). Fixadas essas balizas, advirta-se aqui 

que a possibilidade de realização de provas esteve aberta e acessível a 

todos os demandantes, razão porque não se pode aventar de 

cerceamento de defesa ou nulidade procedimental pela adoção da técnica 

de julgamento conforme o estado do processo, exatamente porque a 

dilação probatória não foi requerida e nem utilizada pelos litigantes. Dito 

isso, a mim parece essencial, em primeiro giro verbal, refutar o argumento 

estatal, de que a judicialização da Saúde se convola em instrumento de 

distributividade de políticas públicas, por meio do Judiciário, porque não é 

disso que se trata o controle jurisdicional reclamado na presente ação. 

Explique-se: a promessa constitucional de prestações públicas, no âmbito 

de direitos sociais não pode ser aniquilada com o indefectível argumento 

da reserva do possível e seus limites, porque, na elegante lição do Min. 

Celso de Mello ao se negar proteção jurídica aos direitos decorrentes das 

chamadas ‘normas constitucionais programáticas’ a plêiade de garantias 

sociais assegurada pelo Constituinte de 1988 se tornará mero simbolismo, 

ou como dito pelo decano “promessa inconsequente”. Vale dizer: não se 

pretende e nem se deseja substituir os órgãos públicos na consecução e 

execução das políticas sociais que lhes são impostas constitucionalmente; 

o que se faz é, pura e simples, análise da densidade do direito requestado 

e sua compatibilização com a omissão estatal denunciada na demanda, 

sem que isso represente, de modo nenhum, violação de autonomia estatal. 

Em longa e interessante digressão sobre o tema, salienta o Min. Gilmar 

Mendes: “As divergências doutrinárias quanto ao efetivo âmbito de 
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proteção da norma constitucional do direito à saúde decorrem, 

especialmente, da natureza prestacional desse direito e da necessidade 

de compatibilização do que se convencionou denominar de “mínimo 

existencial” e da “reserva do possível” (Vorbehalt des Möglichen). Como 

tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos fundamentais não 

contêm apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), 

expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Haveria, 

assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição 

de excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de proteção 

i n s u f i c i e n t e  ( U n t e r m a s s v e r b o t )  ( C l a u s - W i l h e l m  C a n a r i s , 

Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen 

Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts, JuS, 1989, p. 161.). Nessa 

dimensão objetiva, também assume relevo a perspectiva dos direitos à 

organização e ao procedimento (...) para o reconhecimento de que todas 

as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos, dando 

significativo relevo ao tema da “reserva do possível”, especialmente ao 

evidenciar a “escassez dos recursos” e a necessidade de se fazer 

escolhas alocativas, concluindo, a partir da perspectiva das finanças 

públicas, que “levar a sério os direitos significa levar à sério a escassez” 

(HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: Why Liberty 

Depends on Taxes. W. W. Norton & Company: Nova Iorque, 1999.). (...). 

Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para 

arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos 

universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro lado, 

deve dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais 

de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros 

envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos. 

Assim, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para 

a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a 

formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à implementação 

dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Tais 

escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar 

e a quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as 

quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por critérios de 

macro-justiça. (...) Por outro lado, defensores da atuação do Poder 

Judiciário na concretização dos direitos sociais, em especial do direito à 

saúde, argumentam que tais direitos são indispensáveis para a realização 

da dignidade da pessoa humana. Assim, ao menos o “mínimo existencial” 

de cada um dos direitos, exigência lógica do princípio da dignidade da 

pessoa humana, não poderia deixar de ser objeto de apreciação judicial. O 

fato é que o denominado problema da “judicialização do direito à saúde” 

ganhou tamanha importância teórica e prática que envolve não apenas os 

operadores do direito, mas também os gestores públicos, os profissionais 

da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um lado, a 

atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da 

cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto 

de tensão perante os elaboradores e executores das políticas públicas, 

que se vêem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das 

mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida 

pelos governos para a área de saúde e além das possibilidades 

orçamentárias. Lembro, nesse ponto, a sagaz assertiva do professor 

Canotilho segundo a qual “paira sobre a dogmática e teoria jurídica dos 

direitos econômicos, sociais e culturais a carga metodológica da vaguidez, 

indeterminação e impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando, 

em termos caricaturais, sob a designação de ‘fuzzismo’ ou ‘metodologia 

fuzzy’”. “Em toda a sua radicalidade – enfatiza Canotilho – a censura de 

fuzzysmo lançada aos juristas significa basicamente que eles não sabem 

do que estão a falar quando abordam os complexos problemas dos 

direitos econômicos, sociais e culturais” (CANOTILHO, J. J. Gomes. 

Metodologia “fuzzy” e “camaleões normativos” na problemática actual dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. In: Estudos sobre direitos 

fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 100.). Nesse aspecto, 

não surpreende o fato de que a problemática dos direitos sociais tenha 

sido deslocada, em grande parte, para as teorias da justiça, as teorias da 

argumentação e as teorias econômicas do direito (CANOTILHO, op. cit., p. 

98) (...)De toda forma, parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, 

problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em consideração 

todas as perspectivas que a questão dos direitos sociais envolve. Juízos 

de ponderação são inevitáveis nesse contexto prenhe de complexas 

relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, em outros 

termos, entre direitos individuais e bens coletivos. Alexy segue linha 

semelhante de conclusão ao constatar a necessidade de um modelo que 

leve em conta todos os argumentos favoráveis e contra os direitos 

sociais, da seguinte forma: “Considerando os argumentos contrários e 

favoráveis aos direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os 

lados dispõem de argumentos de peso. A solução consiste em um modelo 

que leve em consideração tanto os argumentos a favor quantos os 

argumentos contrários. Esse modelo é a expressão da idéia-guia formal 

apresentada anteriormente, segundo a qual os direitos fundamentais da 

Constituição alemã são posições que, do ponto de vista do direito 

constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não 

garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar. 

(...) Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais 

e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde, o judiciário não 

está criando política pública, mas apenas determinando o seu 

cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito subjetivo público a 

determinada política pública de saúde parece ser evidente. Se a prestação 

de saúde pleiteada não for abrangida pelas políticas do SUS, é 

imprescindível distinguir se a não-prestação decorre de uma omissão 

legislativa ou administrativa, ou de uma decisão administrativa de não 

fornecer. Nesses casos, a ponderação dos princípios em conflito dará a 

resposta ao caso concreto. Importante, no entanto, que os critérios de 

justiça comutativa que orientam a decisão judicial sejam compatibilizados 

com os critérios das justiças distributiva e social que determinam a 

elaboração de políticas públicas. Em outras palavras, ao determinar o 

fornecimento de um serviço de saúde (internação hospitalar, cirurgia, 

medicamentos, etc.), o julgador precisa assegurar-se de que o Sistema de 

Saúde possui condições de arcar não só com as despesas da parte, mas 

também com as despesas de todos os outros cidadãos que se encontrem 

em situação idêntica” (STF, STA n. 245, Relator: Min. Gilmar Mendes). 

Rejeito, assim, a prefacial, e passo ao juízo de ponderação sobre a 

natureza e a extensão do pedido formulado na presente ação. Adentrando 

diretamente ao cerne da controvérsia, a hipótese dos autos estampa, mais 

uma vez, situação em que a concepção generalizada de que o conceito de 

Sistema Único de Saúde significa acesso irrestrito, descontrolado a todos 

os tipos de tratamento médico, que tiverem de ser prestados, de modo 

universal, integral e gratuito ao cidadão brasileiro, acaba por resultar em 

demandas judiciais que reclamam a prestação de serviços de saúde cujo 

alcance não deveria ser buscado ou discutido neste âmbito. Extrai-se dos 

autos, que a paciente é acometida por doença renal, solicitando a 

concessão judicial de medida cominatória que lhe assegurasse o direito de 

realização de cirurgia de nefrolitotripsia percutânea passagem de cateter 

duplo J, porque estaria em situação grave, com evidente prejuízo à sua 

qualidade de vida. No entanto, como já havia alertado a parecerista do 

órgão de apoio técnico judiciário, o procedimento cirúrgico requerido não 

possui qualquer urgência ou emergência a justificar sua tramitação 

prioritária ou fora do fluxo habitual de regulação. A situação retratada atrai 

o raciocínio da reserva do possível: não é ideal que a prestação da Saúde 

Pública seja morosa, mas se tratando de procedimento não emergencial, 

sujeito a fila de espera sem riscos de vida, sendo possível a regulação 

administrativa do pedido e seu acompanhamento, não nos parece que isso 

deva ser trazido ao Judiciário. Em excelente trabalho acerca da 

delimitação da reserva do possível segundo uma ótica constitucionalista e 

com visão do ordenamento jurídico como um todo, Ingo Wolfgang Sarlet 

leciona que a reserva do possível deve ser analisada por uma dimensão 

tríplice: “a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação 

dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos 

materiais e humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição de 

receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e 

administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama equacionamento, 

notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 

constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular 

de um direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o 

problema da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à 

sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade” (SARLET. 

Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do 

possível”. 2. ed., rev. amp. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2010, p. 30.) Ademais, conforme apontado no parecer do NAT, a medida 

requestada não é disponibilizada na rede pública de saúde, contudo, 

existem procedimentos equivalentes que geram o mesmo resultado, e que, 

inclusive a paciente já se encontra regulada, sendo necessário 

reconhecer a necessidade de que as demandas de saúde sejam 

analisadas segundo uma ótica realista e cautelosa, baseada na 

concepção de que a prestação do serviço de saúde pública, a par de se 
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tratar de um direito individual, quanto à asseguração do direito à vida 

digna, não pode deixar de ser valorada, mensurada, sopesada em seu 

aspecto coletivo. Colhe-se excerto de decisão do STF que muito bem se 

ajusta à hipótese versanda: “Se, por um lado, a elaboração dos Protocolos 

Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia a melhor distribuição de 

recursos públicos e a segurança dos pacientes, por outro a aprovação de 

novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, assim, acabar por 

excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento há muito prestado pela 

iniciativa privada. Parece certo que a inexistência de Protocolo Clínico no 

SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, 

nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da 

rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses 

casos, a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia 

poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais como 

coletivas. No entanto, é imprescindível que haja instrução processual, com 

ampla produção de provas, o que poderá configurar-se um obstáculo à 

concessão de medida cautelar. Portanto, independentemente da hipótese 

levada à consideração do Poder Judiciário, as premissas analisadas 

deixam clara a necessidade de instrução das demandas de saúde para 

que não ocorra a produção padronizada de iniciais, contestações e 

sentenças, peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as 

especificidades do caso concreto examinado, impedindo que o julgador 

concilie a dimensão subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão 

objetiva do direito à saúde” (Min. Gilmar Mendes, AGR na STA nº 175). 

Desse modo, a alegada urgência/emergência na realização do 

procedimento não era existente ao tempo do ajuizamento da ação e que 

deferir a medida pretendida, no mérito, representa burlar o sistema de 

regulação de procedimentos cirúrgicos do SUS, sem justificativa para que 

a fila de espera seja quebrada, assim a solução da lide somente pode ser 

a improcedência. Colho da jurisprudência: ADMINISTRATIVO E CIVIL 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA DIREITO À VIDA PACIENTE QUE 

AGUARDA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BARIÁTRICO EM FILA DE ESPERA 

DO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PROCEDIMENTO SE TRATA DE 

SUA 'ÚNICA SOLUÇÃO' OU DE QUE SEU ESTADO DE SAÚDE É PIOR DO 

QUE OS CIDADÃOS QUE INTEGRARAM ANTES A REFERIDA FILA DE 

ESPERA. 1- Ainda que seja considerado grave seu estado de saúde, tal 

como evidenciam os documentos que instruem o processo, não se pode 

ter como indiscutível que a Apelante, portadora de obesidade mórbida, 

possua direito de preferência em relação aos demais integrantes da 'fila 

de espera' do SUS que também aguardam o procedimento cirúrgico 

bariátrico. 2- A Apelante tem direito a ser atendida pelo SUS, mas ela não 

tem direito de, via ordem judicial, 'furar a fila de espera' desse atendimento, 

se não prova cabalmente que o caso dela é mais grave e urgente do que 

aqueles que estão à sua frente. 3- O direito à saúde alegado por alguém 

que pretende algo específico do Poder Público deve ser examinado tanto 

sob o aspecto individual quanto sob uma "visão de conjunto", que leve em 

conta o significado deste alegado direito como elemento constitutivo de um 

sistema constitucional unitário. 4- Se fosse determinada pelo Juízo a 

realização do procedimento cirúrgico em questão, haveria, sim, 

sobreposição ao Poder Executivo que, diante da escassez de prova do 

direito, não pode, no caso, ser considerado omisso quanto aos seus 

deveres constitucionais exigíveis ao caso da Apelante. Assim, a decisão 

política regular não é passível de correção pelo Judiciário. 5- A 

implementação das garantias à saúde depende, por óbvio, de 

possibilidades técnicas e financeiras. Tudo isso compõe a esfera da 

administração, na qual não pode o órgão judiciário se imiscuir, 

principalmente gerando situação irreversível. 6- Apelação improvida. 

Sentença mantida. (TRF-2 - AC: 200551010027769/RJ, Relator: 

Desembargador Federal Frederico Gueiros, Sexta Turma Especializada). 

[g.n.] Diante do exposto, e nos termos do art. 487, I, do NCPC, extingo o 

processo, com apreciação de mérito, para JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, denegando a autora as prestações materiais de saúde 

reclamadas na inicial, porque não comprovou a alegada urgência na 

realização do procedimento cirúrgico pleiteado, revogando a tutela 

provisória deferida em sede de cognição sumária. Por se tratar de ação 

civil, isento o autor do pagamento de custas ou honorários (artigo 18 da 

Lei nº. 7.347/85). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000343-28.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ISMAEL 

CARLOS ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: MARGARIDA DE ARAUJO 

SILVA V I S T O S, Cuida-se de ação para substituição de curador 

promovida por Ismael Carlos de Araújo da Silva em face de Margarida de 

Araújo Silva, aduzindo, em síntese, que a demandada é portadora de 

patologias psiquiátricas que ensejou sua interdição sendo-lhe, à época, 

nomeado como curador o Sr. Amadeu Silva que veio a falecer em 

25.09.2015. Assim, considerando o óbito do então curador se faz 

necessário a nomeação de um novo para continuar regendo os atos e 

necessidades da vida civil da interditada. Em sede de tutela antecipatória 

foi nomeado o autor como curador provisório da interdita e determinada a 

realização de estudo psicossocial com os envolvidos – id. 6764845. O 

estudo social revelou que o autor é quem de fato tem prestado os 

cuidados necessários à Sra. Margarida, e que, a modificação de curador 

não implicará comprometimento de vínculos familiares – id. 9118035. 

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou favorável a modificação 

de curatela – id. 10207252. É o relato do que importa. Decido. Como se 

sabe, o instituto da curatela está intimamente ligado à capacidade plena 

dos indivíduos vez que é destinada à proteção de pessoas que embora e 

em tese poderiam ser consideradas aptas a praticar por si sós os atos da 

vida civil sem a interferência de terceiros, por portarem ou sofrerem 

alguma limitação em particular encontram-se temporária ou 

permanentemente incapacitadas de gerir sozinhas a própria vida 

tornando-se dependente do amparo - assistência ou representação - de 

outras pessoas, para que com o auxílio destas possam praticar atos da 

vida civil sem que esses atos sejam impregnados de vícios que afetem 

sua validade e eficácia perante terceiros e surtam efeitos no mundo 

jurídico. Na hipótese vertente, a interdita é pessoa idosa e portadora de 

doenças psiquiátricas e tinha como curador o Sr. Amadeu que faleceu no 

ano de 2015, e de lá em diante o autor passou a cuida-la dispensando 

todo cuidado e atenção necessária para o seu bem estar. Deste modo, 

resta demonstrado nos autos que o autor reúne as condições 

necessárias para exercer tal mister e, assim sendo, e diante do parecer 

favorável do Parquet a substituição de curador se mostra imprescindível 

em razão do falecimento do antigo curador. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e defiro a 

modificação de curador da interditada Sra. Margarida de Araújo Silva, 

removendo o antigo curador, Sr. Amadeu Silva, nomeando em substituição 

o Sr. Ismael Carlos de Araújo da Silva, que não poderá por qualquer modo 

alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza 

pertencentes à interdita, sem autorização judicial. Advirto, ainda, que os 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar da interdita. Expeça-se 

o respectivo termo de compromisso, constando as restrições acima 

mencionadas. Inscreva-se a presente decisão à margem do registro civil 

da interditada e publique-se na imprensa oficial (art. 755, §3º do CPC). 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Hilonês 

Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764/B, FIXO em seu favor, 

honorários dativos no montante de 04 (quatro) URH’S da tabela atual da 

OAB, expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Sem custas e honorários, em virtude do disposto no artigo 

98 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000866-06.2018.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000866-06.2018.8.11.0025 

[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS] AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUINA VISTOS. 

Manifesta-se o ente ministerial por meio da petição de ID. 13846491, 

apresentando laudo médico encaminhado pelo Município de Juína, 

atestando a necessidade de internação compulsória da tutelada Elaine 

Rosa de Oliveira e requerendo a expedição de mandado de condução 

coercitiva para cumprimento da medida. Em que pese o requerimento 

ministerial, de uma breve análise ao documento apresentado (ID. 

13846507, 13846509 e 13846515), é possível verificar sua 

imprestabilidade ao objetivo que propõe, na medida em que nada diverge 

dos demais atestados apresentados com a exordial, nonde o médico da 

rede pública - aparentemente diagnosticando a paciente por seu histórico 

e não presencialmente, já que segundo o próprio Parquet a paciente 

foragiu do nosocômio onde estava sob observação - somente assinalou a 

necessidade de internação da paciente em razão da sua condição 

gravídica e de toxicodependência, deixando de informar de modo 

satisfatório e exauriente seu estado de surto psiquiátrico e as implicações 

dessa condição no desenvolvimento da sua gestação, não se atendo às 

exigências previstas no art. 6º da LRP, como já apontado no decisum de 

ID. 13845033. Portanto, inexistindo outros fatos que possam ensejar a 

decretação da internação compulsória da tutelada, mantenho em todos os 

seus termos o decisum de ID. 13845033. Doutra banda, conforme 

informação prestada pela médica reguladora do Polo de Juína, Dra. Alana 

de Oliveira Alarcão Morais (ID. 13845030), a regulação para avaliação 

psiquiátrica somente é possível via Núcleo Interno de Regulação (NIR) do 

hospital em que o paciente se encontra internado. Assim, considerando 

que na decisão antecipatória foi deferida a utilização dos recursos 

necessários, inclusive de condução e força policial, para submissão da 

paciente aos exames/avaliações médicas psiquiátricas necessárias e que 

o seu encaminhamento a tratamento hospitalar é necessário para a devida 

regulação, determino a expedição de mandado de condução coercitiva da 

tutelada Eliane Rosa de Oliveira, para unidade hospitalar deste município, 

exclusivamente para sua regulação em hospital psiquiátrico que realize os 

exames necessários à constatação ou não de sua condição equivalente à 

doença mental para justificar a internação requestada. Às providências. 

Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000058-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em diligência a rua Janauba, falei com 

vários moradores, entre eles Jessica e Rosa, que informaram 

desconhecer a parte. Razão pela qual deixei de citar Sebastião Luiz Mota. 

JUÍNA/MT, 15 de março de 2018. LETICIA DA SILVA GOMES Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (RÉU)

 

INTIMAR, NOVAMENTE, A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE PROVIDENCIE, COM URGÊNCIA, O PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000788-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE JUINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

 

INTIMAR AS PARTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 30/8/2018 

àS 13H30MIN NA SALA DE AUDIÊNCIA DO CEJUSC - JUINA

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

Processo Número: 1000758-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (RÉU)

 

INTIMAR AS PARTES PARA COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 2/8/2018 ÀS 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000649-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVAZ BUTIQUE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.Z.M. CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA NO ID 10860184.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92347 Nr: 396-65.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTÊNCIO VIEIRA DE SOUZA, ANTÔNIA XAVIER DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão exordial rejeitando 

os pedidos de indenização por danos materiais e morais requestados 

pelos autores.Como consequência da sucumbência processual, custas e 

honorários advocatícios a encargo do condenado, os quais ficam 

arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança, pelo 

período e nos moldes do que preconiza o art. 98, § 3º do NCPC, ante ao 

deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária (fl. 80/81).Publique-se. 
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Transitada em julgado e não requerida a execução do decisum, 

arquive-se.Às providências.Juína/MT, 6 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90321 Nr: 4637-19.2012.811.0025

 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: GILBERTO ALVES DA SILVA, LUZIA RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARRETO VIANA, MARIA HELENA 

NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO MONTE, José Leonardo Da Costa, 

SONIA DO NASCIMENTO, SENAI, CLEMENCIA MARIA DE JESUS XAVIER, 

OZÓRIO FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9020

 Autos nº 4637-19.2012.811.0025 (Cód. 90321)

REQUERENTE: Gilberto Alves da Silva e outra

REQUERIDO: Maria Helena Nascimento e outros

USUCAPIÃO

VISTOS.

Aportando aos autos memorial descritivo elaborado por técnico 

agrimensor, com a respectiva ART, que confirma serem lindeiros do lote 

08, o qual pretende o autor usucapir, os lotes 07 (norte), 09 (sul) e 19 

(leste) e ao oeste a Rua dos Lírios, bem como que apenas a confinante 

Taiza Rosoni ainda não faz parte da lide, determino sua inclusão no polo 

passivo, assim como a sua citação, para, querendo, se manifestar sobre a 

pretensão deduzida pelo autor, no prazo de lei.

Decorrido o prazo, se apresentada defesa suscitando preliminares, ações 

incidentais ou acompanhada de documentos atinentes ao litigio, dê-se 

vistas à demandante. Caso contrário, intimem-se as partes para indicarem 

as provas que ainda desejam produzir, especifica e detalhadamente, em 

15 dias, prazo comum, sob pena de indeferimento e julgamento direto da 

lide.

Sem prejuízo, excluam-se do polo passivo as partes que não são os 

confinantes ao imóvel usucapiendo (Senai, José Leonardo da Costa, 

Carlos Alberto Monte e Maria Barreto Viana).

 Por fim, acolho a emenda ao valor da causa apresentada pelo autor. 

Promovam-se as retificações necessárias.

Às providências.

Juína/MT, 7 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55811 Nr: 2092-44.2010.811.0025

 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: ZENAIDE DA LUZ SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Rodrigues de Oliveira, MARIA 

DALVA DE OLIVEIRA, MARIA MARTA DE OLIVEIRA GOMES, MARIA JOSÉ 

DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, 

SALVADOR CLEMENTE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

LUZIA DELMA OLIVEIRA, JAVER MARINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20647/O, ELTON ANTONIO RAUBER - OAB:19692/O, 

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035/MT, OPSON L. P. BAIOTO 

- OAB:OAB/MT 11.113

 Autos nº 2092-44.2010.811.0025 (Cód. 55811)REQUERENTE: Zenaide 

Rodrigues de OliveiraREQUERIDO: Maria Dalva de Oliveira e outrosVISTOS 

em saneador.Trata-se de ação de reconhecimento de união estável post 

morten, proposta por Zenaide Rodrigues de Oliveira em face de Maria 

Dalva de Oliveira e outros, objetivando o reconhecimento do período em 

que conviveu em união estável com o de cujus, Clemente Rodrigues de 

Oliveira.[...]Dito isso, rejeito as preliminares e, dando continuação à ação, 

verifico que as partes são legitimas e estão regularmente representadas, 

não havendo nulidades a serem declaradas ou outras questões 

processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, pelo que, DECLARO 

O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a existência e o 

período da união estável vivenciada entre a autora e o de cujus.Defiro a 

produção de prova testemunhal, designando audiência de instrução e 

julgamento para a data de 16 de julho de 2018, às 14h30min, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência designada, sendo a intimação por via 

judicial opção residual, quando comprovado que a tentativa do advogado 

foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC).Advirto, ainda, que inércia do 

advogado em relação à comunicação das testemunhas implicará na 

desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, CPC).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo para realização da 

solenidade designada.Às providências.Juína/MT, 7 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103682 Nr: 4272-91.2014.811.0025

 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: FLORISVALDA GOMES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino a 

expedição do competente alvará, autorizando a requerente FLORISVALDA 

GOMES PINTO, inscrita no CPF n. 877.765.101-49 a promover o 

levantamento da quantia disponível junto a Caixa Econômica Federal, de 

titularidade do Sr. Elizeu Gomes Pinto. Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-seÀs providências.Juína/MT, 6 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87666 Nr: 1674-38.2012.811.0025

 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: MDCMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCODS, CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LDE 5 (CINCO) DIAS MANIFESTAR, ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ÀS FLS.163-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90362 Nr: 4683-08.2012.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Processo nº: 4683-08.2012.811.0025 (Código: 90362)

Requerente: Rodrigo Simão do Nascimento

Requerida: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - 

AJES

Vistos e examinados,

Ação revisional de cláusulas contratuais, cumulada com pedido de 
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repetição de indébito, verbalizada pelo autor, que se dizendo ex-aluno da 

instituição de ensino superior demandada assinala que diante de inúmeras 

abusividades encontradas no contrato de prestação de serviços firmado 

entre as partes pretende a revisão daquelas que reputa serem as mais 

draconianas, concluindo ainda, que a base objetiva da relação contratual 

foi alterada de modo desequilibrante durante a execução sucessiva da 

avença, comportando readequações para recuperar o sinalagma 

contratual, inclusive para exonera-lo de obrigações ilícitas que lhe 

estariam sendo exigidas, bem como ressarci-lo dos indébitos cobrados 

durante a vigência do pacto.

Em extensa arguição, assinala o autor ter se matriculado no curso de 

Direito ofertado pela AJES, cursando-o por um período de 9 semestres 

(fevereiro de 2008 a julho de 2012), tendo se transferido da instituição 

universitária no último semestre de graduação, porque aprovado no Exame 

da Ordem antecipadamente, temia pelo não reconhecimento pelo MEC (até 

aquele momento) do curso que frequentava e pelas alegadas 

perseguições do corpo administrativo da instituição, supostamente porque 

sua turma teria se indisposto com a Administração Universitária, que não 

aceitava a forma de reivindicação dos alunos.

Permanece narrando que dos 9 semestres letivos cursados, em 8 deles 

valeu-se de programa de crédito educativo privado que a faculdade 

disponibilizava aos acadêmicos (alcunhado de FAAES – Fundo de Apoio 

ao Acadêmico de Ensino Superior) que, de forma resumida, estabelecia 

um sistema de financiamento estudantil, no percentual de até 50% das 

mensalidades, que deveria ser quitado ao cabo dos estudos ou em caso 

de cancelamento do contrato de prestação dos serviços.

Reverbera que ao se transferir da faculdade passou a ser cobrado do 

valor total do financiamento (R$ 21.239,26), o que entende ser indevido, 

porque a cláusula que exige o pagamento imediato seria abusiva, sem 

aclarar de modo explícito qual seria a razão dessa abusividade.

Mais a frente aponta que, em verdade, pretende questionar nove 

cláusulas do contrato nominado de “mútuo para bolsa rotativa 

reembolsável” mas que a seu juízo não passa de contrato de prestação de 

serviços educacionais, indicando que as abusividades incidiriam tanto 

sobre cláusulas versando sobre os encargos da mora (multa por 

inadimplência e pela rescisão contratual; possibilidade de rescisão 

unilateral somente conferida ao fornecedor, sem permiti-la ao consumidor; 

cobrança de valores de rematrícula divorciados das mensalidades; 

excesso de reajustes nos preços dos serviços, tudo a causa excessiva 

desproporção na relação contratual).

Assinala, ainda, que o “desconto” pelo pagamento pontual das 

mensalidades, é medida abusiva porque trata os consumidores de maneira 

diferençada sem que haja uma situação de distinção, já que, a seu sentir, 

o valor da mensalidade seria o vencível até o 5º dia do mês, e os reajustes 

seguintes (para pagamento dia 10 e dia 15) disfarçariam a cobrança de 

encargos da mora no curso do mês.

Aduz, em continuação, que usando dessas artimanhas, a própria 

requerida usarias de ‘iscas publicitárias’ em seus materiais de divulgação, 

anunciando o preço das mensalidades, pelo valor pago pontualmente, 

omitindo que, a rigor, o valor seria o “cheio”, pago após o 15º dia do mês, 

o que mais estamparia o uso de artifícios para esconder as técnicas de 

aumento progressivo das mensalidades.

Argumenta que o contrato é pleno de cláusulas ambíguas no ponto em que 

trata do montante financiável e prevê sanção pela rescisão contratual, 

assinalando que a redação sem clareza permite e exige a incidência da 

regra do art. 47 do CDC, para autorizar a interpretação de modo mais 

favorável ao aderente/consumidor.

Aduz, ainda, que a multa rescisória de 50% do valor total do pacto, é 

“excessiva”, porque caracterizaria desproporcional vantagem ao redator 

do pacto, concluindo, por fim, que respeitante a seu caso, a multa sequer 

poderia ser exigível, porque a rescisão foi indireta e não por justo motivo, 

arguindo que faz jus a um prazo de carência (6 meses do término da 

avença) como se o contrato em vigor estivesse, já que a duração inicial 

(18 meses) não se perfectibilizou por fato alheio à sua vontade.

Por fim, conclui que a instituição universitária que deveria possuir fins 

sociais (filantrópicos) trata de modo diferenciado seus alunos, cobrando 

mensalidades distintas de quem tem financiamento (FAAES) daqueles que 

pagam de modo integral, argumentando, ademais, que os reajustes nas 

mensalidades não eram publicizados de modo claro, demonstrando mais 

uma vez desequilíbrio na relação, chegando à ilação de que a instituição 

age como empresa lucrativa, não distribui seu superávit entre os alunos 

(?) e que a cobrança de rematrícula se disfarçaria em exigência de mais 

uma mensalidade.

Em conclusão, e usando de matemática própria, segundo suas ilações e 

percepções do que seria o justo contratual, alcança a ideia de que: (a) os 

valores que são devidos por ele se dividem em prestações a serem 

consignadas judicialmente, no montante de R$ 320,00/mês; (b) a instituição 

seria devedora de R$ 17.148,36, já com a dobra do art. 42 do CDC, pelas 

cobranças abusivas, que, repita-se, foram calculadas e decididas pelo 

autor, unilateralmente.

A inicial foi recebida, concedidos os benefícios da gratuidade judiciária e 

deferiu-se a tutela de urgência para impedir a negativação do autor nos 

bancos de dados de restrição ao crédito, sendo determinada a citação da 

ré, sem que se apreciasse o pedido de consignação em pagamento 

verbalizado pelo autor, que, por sua vez, também nada depositou em juízo 

desde o ajuizamento da ação.

A requerida apresentou contestação negando as abusividades 

contratuais afirmadas na inicial, verberando que a multa de mora de 20% 

arguida na vestibular se relaciona ao contrato de financiamento estudantil 

e não às mensalidades educacionais, porque em todos contratos, 

renovados semestralmente, a fração usada é a legal ( de 2%), suscitando, 

ainda, que o programa de financiamento não é modelo de segregação de 

alunos e sim ação afirmativa, no sentido de aumentar a inclusão 

universitária, proporcionando a uma maior fatia da população acesso ao 

ensino superior, não existindo qualquer abusividade ou ilicitude nisso.

Manifestação do autor sobre a defesa, seguida de indicação das provas 

que pretendiam produzir, o demandante requerendo a juntada de 

documentos relativos às planilhas de custos da faculdade, que serviriam 

para demonstrar se a forma de cálculo das mensalidades e seus reajustes 

estaria proporcional ao custo do serviço, ao passo que a demandada 

requereu a produção de prova oral.

Impugnada a concessão da gratuidade judiciária, foi rejeitada a pretensão, 

mantendo-se a benesse.

Em audiência foram colhidas as provas testemunhais encerrando a 

instrução probatória.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO

Analisando os autos, verifico não haver necessidade em se dilargar o 

processamento da lide, porque a dilação probatória, além de morosa, foi 

exauriente, não havendo que se falar em plausibilidade no pedido do autor 

de que a instrução se prolongasse para que as planilhas de custos da 

universidade fossem analisadas por ele, a fim de concluir se os gastos e 

despesas da instituição se ajustariam aos preços praticados na cobrança 

dos serviços educacionais.

Salta aos olhos a comum e errônea confusão que se faz até os dias 

atuais, entre finalidade lucrativa e gratuidade de serviços.

Não possuir fins lucrativos não e sinônimo de ser gratuito, de ser barato, 

de ser acessível economicamente a todos, como argutamente já 

lecionavam os italianos, desde o século passado: “o método econômico 

não se contrapõe ao método lucrativo e a produção do lucro não se 

confunde com a destinação do lucro” (BUONOCORE, Vincenzo. L’impresa. 

Torino : Giappichelli, 2002, p.88-89).

Diga-se, aliás e desde logo, a ideia de que a instituição universitária por 

ser mantida por uma associação sem fins lucrativos não poderia cobrar 

mensalidades altas ou deveria reajusta-las de acordo somente com seus 

custos mensais, escancara uma enorme dificuldade dos litigantes 

compreenderem o que significa o direito de reequilíbrio das relações 

consumeristas.

Vale dizer: com base e a partir de que parâmetros concluiu o autor que as 

mensalidades seriam abusivas e seus reajustes também? De onde e como 

chegou ao montante de R$ 320,00 como o suposto custo correto dos 

serviços prestados?

Equilibrar, tornar a relação mais uniforme não significa criar ou inventar, 

unilateralmente, conceitos, valores, critérios que o consumidor entende 

ser adequados.

Daí, já de início é preciso que se fixe a seguinte premissa: não trouxe o 

autor justificativa concreta alguma a esclarecer porque razões decidiu que 

as mensalidades universitárias do curso de Direito, no período de 2008 a 

2012, deveriam ser no valor que ele encontrou, nem tampouco apontou 

qual o índice de reajuste de mensalidades seria correto e qual a base 

jurídica para essa inferência.

O Supremo Tribunal Federal por diversas vezes já assinalou que o 

dirigismo contratual não é contrário ao Texto Constitucional, exatamente 

porque “para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da 
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livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das 

desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, 

pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de 

serviços, quando caracterizado abuso do poder econômico que visa ao 

aumento arbitrário dos lucros (STF – ADI 319 – DF)”, e essa é o ponto 

crucial da questão dos reajustes das mensalidades alvitrada na inicial.

Não cuidou o autor de justificar a partir de que critérios concluiu que o 

preço das mensalidades cobradas pela instituição demandada se 

caracterizou como arbitrário aumento dos lucros, o que impede qualquer 

juízo de valor em sede judicial, porque não cabe ao Judiciário tornar-se 

árbitro de custos e preços em relações privadas, sem qualquer norte ou 

parâmetro concreto que autorize essa espécie de conclusão.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA), um dos 

fatores mais confiáveis de mensuração da inflação geral, em todos 

setores da economia, no período de 2008 a 2012 girou entre 5,7% a 6,0% 

ao ano, acumulando-se em algo aproximado de 30%, ao passo que no 

mesmo período, segundo os dados coligidos pelo próprio autor, as 

mensalidades variaram em torno de 50 a 56%, o que se aloca , por 

exemplo, dentro das médias de reajustes de aluguéis, planos de saúde e 

outros itens da cesta média de produtos e insumos consumíveis.

Daí que pretender a intervenção estatal em situações dessa natureza em 

nada se amolda à ideia de funcionalização do contrato, porque o dirigismo 

nos contratos somente se justifica para a sua adequação a uma ideia de 

reequilíbrio derivado de um abuso ou arbitrariedade do fornecedor de bens 

ou serviços, considerada uma situação posta concretamente.

Sobre o tema, colho da doutrina de escol:

“A desproporção manifesta é sempre referida à prestação considerada 

objetivamente, e não à situação subjetiva na qual se encontra o devedor 

cujas dívidas derivadas de outras relações obrigacionais tenham, por 

hipótese, aumentado” (Judith MARTINS-COSTA, Comentários ao novo 

código civil. Do direito das obrigações. Do adimplemento e da extinção das 

obrigações. Arts. 304 a 388, volume V, tomo I, 2ª ed. RJ: Forense, 2.003, 

p. 305).

Assim também se pronuncia a jurisprudência, sendo clássica a reflexão 

feita pelo magistrado federal Flavio Antônio da Cruz, da Vara Federal do 

Sistema Financeiro de Habitação de Curitiba/PR, acerca da nova roupagem 

que a interpretação dos contratos ganhou no pós-2ª Grande Guerra 

Mundial e com a assunção das Constituições Sociais da segunda metade 

do Século XX em diante, consagradoras do chamado Estado de Bem-Estar 

Social, verbis:

“... Retornando ao anteriormente exposto, sob um Estado de Justiça 

Social, os contratos devem ser examinados também — e sobretudo, diria 

— quanto aos seus efeitos; quanto ao indispensável equilíbrio entre o 

custo suportado por cada uma das partes e, por fim, quanto ao escopo 

atribuído pela Lei para determinadas negociações.

 Portanto, os negócios jurídicos passam a assumir funções novas. Não se 

limitam mais a regrar a relação meramente inter individual. Sabe-se que 

cada pacto também gera efeitos supra-individuais, razão pela qual — p.ex. 

—, a Lei estipula que determinados interesses, pretensamente individuais, 

são indisponíveis (típico exemplo: os direitos trabalhistas). Reconhece a 

legislação que a violação de determinados interesses acaba sendo como 

uma verdadeira onda, a lesar as prerrogativas de todos os demais.

 (...)

Assim, o exame dos contratos deixa de estar adstrito apenas ao conteúdo 

de vontade dos pactuantes, em que pese continuar a ser um elemento de 

suma importância, no âmbito do Direito Civil. Além da vontade, do interesse 

dos contratantes, também é salutar: a) a aferição dos resultados 

decorrentes do pacto, ainda que previstos; b) o confronto entre os 

resultados do contrato e o propósito público eventualmente atribuído para 

determinadas espécies de negociação.

(...)

 Enfim, não vigora mais o primado da intangibilidade do vínculo contratual, 

tal como se reconhecia anteriormente. Os contratos podem ser revisados 

com maior facilidade, em frente a duas novas teorias, de considerável 

relevo.

A primeira, desenvolvida por Karl LARENZ, é denominada de TEORIA DA 

BASE OBJETIVA, que supera a anterior teoria das bases subjetivas, de 

WINDSCHEID.

Elucida Judith MARTINS-COSTA que, para LARENZ, deve-se ter como 

desaparecida a base do negócio jurídico quando a relação de 

eqüiponderância entre prestação e contraprestação resta deteriorada de 

tal modo que não se poderá mais falar em contraprestação (LARENZ, 

Base del negócio jurídico y cumplimento de los contratos. Madri: Ed. 

Revista de Derecho Privado, 1.956, citado por MARTINS-COSTA, na obra 

“revisão dos contratos no Código Civil Brasileiro).

Portanto, para a TEORIA DA BASE OBJETIVA todo contrato é pactuado em 

face de circunstâncias objetivas de caráter geral: contexto econômico, 

inflação, condições de desenvolvimento do contrato (MARTINS-COSTA, 

obra, p. 20). Alteradas estas condições objetivas, os contratos de trato 

sucessivo podem ser resolvidos, caso haja um agravamento considerável 

da obrigação de uma das partes para com a outra.

Vê-se, portanto, que a mencionada teoria aparta-se da imprevisão. Ainda 

que se perquira do conteúdo de vontade das partes, o essencial não é 

aferir a imprevisibilidade da alteração. O que importa é a alteração em si; é 

a mudança drástica na conjuntura a que se submete o contrato.

(...)

Em suma: proíbe-se a celebração de contratos abusivos, com 

escorchante desproporção entre prestação e contraprestações.

Aliás, anote-se que a vedação da onerosidade excessiva há muito está 

consagrada no Direito Pátrio, como se infere dos arts. 9º da Lei da Usura, 

de 1.933 (decreto 22.626).

E, sob os holofotes de uma Constituição que elevou a solidariedade social 

como princípio fundamental da República (art. 3º, I, CF), a vedação da 

onerosidade, e a permissibilidade de uma maior maleabilidade na revisão 

dos contratos ganhou foros totalmente singulares.

(...)

Portanto, o novo Código mantém a livre manifestação da vontade como 

requisito inerente à validade do contrato e, tanto por isto, permite a revisão 

contratual lastreada no argumento de que isto não se deu, na contratação. 

Ao mesmo tempo, obriga o Judiciário a formular um exame a respeito do 

conteúdo da negociação; do confronto entre as prestações mutuamente 

imbricadas.

Anote-se, por oportuno:

a) a vedação da onerosidade excessiva, ou mesmo a teoria de LARENZ, 

da Base Objetiva da contratação, não autoriza a revisão do pacto por 

conta de vicissitudes inerentes apenas a um dos contratantes. Ora, a 

funcionalização do contrato possui limites, sob pena de recairmos em um 

estado fascista, verdadeiramente espartano.

Caso não haja um limite para a revisão contratual — com absoluta 

funcionalização do privado — correr-se-á o risco de socializar ao extremo 

a propriedade individual, o que também não guarda sintonia com a nossa 

Constituição, que adotou um modelo de capitalismo moderado (livre 

iniciativa c/ função social da propriedade). Seria o mesmo que impor a um 

médico, p.ex., que trabalhasse de graça 02 meses ao ano, o que, s.m.j., 

não pode ser admitido no país.

Assim, a própria funcionalização também tem o seu limite, não podendo 

ser imposta sem maiores peias.

Justo por isto é que as contingências da vida, tais como o desemprego; 

doenças familiares, etc. supervenientes à negociação, não são 

suficientes, em si, para gerar uma resolução contratual, por mais que 

devam ser levadas em conta pelo Juiz, na arte da aplicar a Justiça ao 

caso concreto. É que, em linha de princípio, resolver o contrato poderia 

converter um dos contratantes em segurador do outro, assumindo todos 

os riscos da contratação, o que também não é o caso.

 Uma vez mais: a desproporção deve ser da prestação, considerada 

perante o contexto objetivo das bases da contratação, e não perante 

eventual superveniência de um aviltamento das condições financeiras do 

mutuário. Assim, situações de desemprego não geram, por si, o direito à 

revisão contratual, dado que não estão lastreadas no agigantamento da 

prestação, mas sim, no envilecimento da renda do devedor.

 (...)

Para tanto, o magistrado deverá levar em conta, sempre que possível, as 

variáveis do caso; as expectativas dos envolvidos; a conjuntura 

econômica em que a relação negocial se sustenta e desenvolve, etc. 

Vê-se, enfim, que não é tema dos mais fáceis. Não é possível a adoção de 

uma fórmula pronta e definida, que permita a aplicação a uma gama 

considerável de processos. Não é cabível a aplicação de “súmulas 

vinculantes” ou soluções genéricas.

 Ao contrário, valoriza-se o caso concreto. É na situação concreta trazida 

aos autos que o Juiz irá constatar eventual abusividade e, noutra senda, 

irá construir, junto com as partes, a melhor solução.

 Portanto, caminha-se para um sistema de precedentes. Há, por certo, um 

elevado risco de subjetivismo judicial: que haja tantas soluções quanto 

forem os juízes.
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 (...)

Isto exige, por certo, uma nova compreensão da tutela jurisdicional, 

valorizando o papel do demiurgo, do interprete. Aí a indispensabilidade de 

que as partes tragam aos autos os elementos completos, que expliquem 

muito mais as situações concretas; os dramas humanos envolvidos do 

que, propriamente, a legislação aplicável. Desaconselha-se, justo por isto, 

o ingresso com petições padronizadas, que impedem um exame mais 

profundo do caso concreto pelo Julgador.

 Novamente, calha a lição de Judith MARTINS-COSTA:

 “O exercício do poder-dever revisional vem balizado, em todas as 

hipóteses previstas no novo Código Civil em que a revisão assenta-se na 

justiça corretiva, pela cláusula geral da boa fé objetiva disposta no art. 

422: se há quebra das circunstâncias que formaram a base ou estrutura 

de equilíbrio do contrato, e observadas as demais prescrições legais, a 

contraparte deve aceitar a modificação postulada, procedendo segundo a 

boa-fé, que impõe deveres de consideração aos legítimos interesses do 

parceiro contratual. Aí ocorre a caracterização de um dever jurídico 

(correspondente a um direito subjetivo) e não de um estado de sujeição, 

co-respectivo ao exercício do direito formativo. Se a parte que deve 

aceitar a revisão não colaborar, legitima-se o poder corretivo do juiz (ou 

do árbitro, conforme as circunstâncias). Porém, a boa-fé objetiva é 

sempre norma a ser concretizada, i.e.: indica ao juiz a direção a seguir, 

conforme os elementos objetivos do caso, o estado da jurisprudência e os 

demais dados do sistema normativo” (Ação Ordinária Nº 

2002.70.00.071851-7/PR, Vara Federal do Sistema Financeiro de 

Habitação).

Para concluir esse primeiro tema: para se dizer que houve desproporção 

no custo e no reajuste das mensalidades devia o autor fundar suas 

argumentações em elementos concretos e não basear-se em uma 

subjetiva forma de interpretar o significado de finalidade lucrativa, 

inexistindo qualquer elemento prático e fático que autorize o 

reconhecimento de qualquer abusividade contratual na espécie.

Noutro passo, afirmou o demandante que seriam abusivas também as 

cláusulas de publicidade contratual quanto ao preço da mensalidade, 

quanto ao percentual da multa moratória prevista no contrato de 

financiamento estudantil, quanto à previsão de rescisão unilateral somente 

em favor da instituição de ensino, mas não há uma linha sequer que 

aponte o que se pretende com a alteração das cláusulas, porque o autor 

não mais estuda na instituição, porque em momento algum ele indicou que 

a propaganda acoimada de enganosa sobre as mensalidades é que o teria 

feito optar pelo ingresso na Faculdade de Direito, porque não cuidou de 

mostrar em um único boleto, em uma prestação mensal que fosse, a 

coerção de pagar a tal multa moratória abusiva que atacou na sua petição 

inicial.

Frise-se: revisar cláusulas contratuais tem objetivo certo, tem finalidade e 

função: restabelecer a chamada base objetiva do contrato. Não se presta 

a justificar postergações, alicantinas, aleivosias de parte a parte do 

contrato, o que, antes de mais nada é escancarada má-fé e se distancia 

em muito do norte que o legislador consumerista pretendia com a inserção 

no texto legal das chamadas teorias revisionais do contrato.

Melhor do que eu leciona com categoria a doutrina:

“À procura do ‘equilíbrio contratual’, na sociedade de consumo moderna, o 

direito destacará o papel da lei como limitadora e como verdadeira 

legitimadora da autonomia da vontade. A lei passará a proteger 

determinados interesses sociais, valorizando a confiança depositada no 

vínculo, as expectativas e a boa-fé das partes contratantes”

(...)

a abusividade da cláusula contratual é, portanto, o desequilíbrio ou 

descompasso de direitos e obrigações entre as partes, desequilíbrio de 

direitos e obrigações típicos àquele contrato específico; é a unilateralidade 

excessiva, é a previsão que impede a realização total do objetivo 

contratual, que frustra os interesses básicos das partes presentes 

naquele tipo de relação, é, igualmente, a autorização de atuação futura 

contrária à boa-fé, arbitrária ou lesionária aos interesses do outro 

contratante, é a autorização de abuso no exercício da posição contratual 

preponderante (Machtposition)” (MARQUES, Claudia Lima. Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 

São Paulo: ed. RT, p. 46).

Finalizando a digressão sobre tais temas: quais as legítimas expectativas 

do consumidor foram frustradas pelas cláusulas que ele indicou como 

abusivas? Que posição jurídica vantajosa ele deixou de auferir ou 

pretendia alcançar com a revisão de tais cláusulas?

A resposta é sempre vazia, porque por mais que tenha se esfalfado em 

disfarçar seu intento, recheando a peça de ingresso com dezenas de 

laudas argumentativas, ao fim e ao cabo, o que buscava era, única e 

exclusivamente, postergar a obrigação de pagar o financiamento 

estudantil que contraiu para custeio de parte de seus estudos, se 

possível, reduzindo-se os valores do financiamento, pela tese de que o 

desconto pelo pagamento antecipado seria, em verdade, distribuição dos 

ônus da mora de forma progressiva.

Assim, em primeiro plano: refuto a possibilidade de revisão de cláusulas 

contratuais pelo simples generalismo do petitório inicial, que confunde 

equilíbrio da relação jurídica com dirigismo sem função.

De outro viés, e afunilando a cognição àquilo que efetivamente pretendia 

discutir o consumidor alegadamente lesado, ou seja, os aspectos 

econômicos da contratação, seja quanto ao real valor das mensalidades, 

seja no que pertine à alegada abusividade na cobrança de rematrículas, 

seja quanto à revisão da cláusula de vencimento do contrato de 

financiamento estudantil com a transferência ou cancelamento do 

contrato, é forçoso salientar que o fato gerador do inconformismo do 

contraente, ou seja, a obrigação de pagamento imediato do crédito 

estudantil, perdeu seu objeto há muito tempo, já que, a pretexto de buscar 

uma carência de 6 meses para pagar o débito lá se vão 6 anos sem 

qualquer notícia de que o demandante tenha sequer diminuído ou 

amortizado a dívida questionada em juízo.

Portanto, se o que buscava era alcançar um período de carência para 

pagar o crédito estudantil que lhe foi outorgado, é indiscutível que esse 

prazo já se conseguiu, multiplicado por uma dúzia de semestres.

Pertinente ao elemento jurígeno da discussão, reclama o autor que a 

previsão de vencimento do financiamento com o cancelamento do contrato 

seria cláusula geradora de iniquidade, porque teria a legítima expectativa 

de pagar o crédito em 18 prestações e somente após o término dos 

estudos, sendo que a mudança de rumos não se deu por sua vontade 

unilateral, mas sim pela incerteza sobre a validade do diploma universitário, 

já que a instituição pendia de aprovação do curso de Direito junto ao 

Governo Federal.

Mais uma vez a exegese que se extrai dos elementos probatórios é 

distanciada da pretensão autoral, porque não se assoma de modo algum 

desproporcional a previsão de que o direito ao financiamento estudantil 

cessaria com o trancamento da matrícula ou a transferência para outra 

IES, por vontade unilateral do acadêmico ou nas hipóteses de infração 

grave, porque a ideia do crédito educativo privado não é a mesma que 

aquela perseguida pelo Estado quando abre essa possibilidade aos 

indivíduos.

Ao Poder Público interessa a formação universitária difundida, a facilitação 

ao ensino superior das camadas menos favorecidas da população, ao 

passo que uma instituição privada se fornece essa espécie de crédito, 

obviamente o faz para ter o aluno em suas salas de aula, para aumentar e 

fomentar a procura de vagas nos cursos que oferece, enfim, para se 

tornar mais atraente ao mercado consumidor, não havendo 

assistencialismo ou benemerência coletiva nesse agir.

E aqui, repita-se: instituições de ensino privado atuam no âmbito, no 

espaço de livre comércio preconizado como fundamento constitucional 

(arts. 1º, IV e 170 da CR/88) pela Carta Política de 1.988, não se podendo 

esperar e exigir que nesse campo de liberdade, seja obrigada a custear – 

sem contraprestação – os ensinos de quem quer que seja, mesmo que ele 

decida se transferir a outras instituições de ensino ou sustar/paralisar o 

contrato de prestação de serviços entabulado.

Vale dizer: a transferência de instituição de ensino é indiscutível, logo, não 

se pode acoimar de abusiva a cláusula que simplesmente estabeleceu 

que, cessando a relação sinalagmática que deu ensejo ao financiamento 

oferecido, venceria, obviamente, o prazo de carência previsto para aquele 

estudante que colasse grau na financiadora.

Cabe aqui registrar lúcida ponderação sobre a funcionalização do contrato 

e os seus limites, extraída das lições sempre abalizadas de Arnoldo Wald, 

verbis:

“Nos países democráticos não se pode impor às empresas e aos bancos, 

respectivamente, o dever de investir em determinados negócios ou de 

conceder crédito a certas pessoas ou a grupos ou classes. Por outro 

lado, o Estado não tem nem os recursos necessários, nem a flexibilidade 

adequada para se substituir à iniciativa privada, como ocorreu num 

passado remoto.

 Assim, o papel básico que lhe cabe é de propiciar um ambiente de 

segurança e previsibilidade que incentive os detentores do capital a 
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também usá-lo no interesse social. Para tanto, é preciso que haja uma 

coincidência válida entre a rentabilidade almejada pelo particular e as 

garantias que lhe são dadas, de um lado, e, de outro, as áreas nas quais 

são concedidos os financiamentos e são realizadas as obras que 

correspondem às aspirações da sociedade. Essa parceria entre o capital 

privado e o exercício da função estatal, pelos seus diversos poderes, 

abrange desde as concessões de grandes obras e serviços públicos até 

o financiamento às micro-empresas, passando pelos empréstimos para 

capital de giro e aquisição de equipamentos ou o crescimento das 

exportações das empresas industriais e comerciais” (WALD, Arnoldo. O 

direito a serviço da economia : o novo direito bancário. in: Revista de 

direito bancário e do mercado de capitais, v. 8, n. 27, p. 20-25, jan/mar. 

2005).

Por conseguinte, não é abusiva e nem desproporcional a previsão 

contratual de que estancada ou extinta a relação base (prestação e 

contraprestação dos serviços educacionais contratados entre as partes), 

eventuais prazos de carência e dilatação do vencimento da dívida 

derivada de contrato acessório ao principal (financiamento pelo crédito 

estudantil), também se resolveria de imediato, porque isso é 

equipoderância/equivalência de forças e pesos.

Afastada mais essa afirmada abusividade, resta agora analisar a questão 

das mensalidades propriamente ditas, seja quanto à afirmada iniquidade da 

cláusula de desconto antecipado, seja quanto à afirmada ilegalidade de 

cobrança de taxas de rematrícula.

Em verdade as duas questões restantes se conectam, porque, a rigor, o 

argumento de abusividade na cobrança de rematrícula baseia-se no 

entendimento do autor de que os descontos por pagamento antecipado 

seriam, a rigor, o valor real da mensalidade, e o chamado ‘valor cheio’ 

cobrado a partir do 15º dia, seria encargo moratório disfarçado.

Diz-se isso porque na leitura da peça de ingresso, já se constata que a 

discussão suscitada, quanto à rematrícula seria a alegada cobrança de 

taxa extra, que, ao se ver os argumentos mais profundamente, se denota 

que não se tratariam de taxa e sim da exigência do pagamento da 

mensalidade cheia, por assim dizer.

Exemplificando: diz o autor que em 2011, pagou a título de rematrícula o 

valor de R$ 1.185,69, ao passo que a mensalidade seria R$ 890,79; que 

no 2º semestre do mesmo ano, a mensalidade passou a R$ 908,60, ao 

passo que a rematrícula foi de R$ 1.173,83 e, finalmente, que em 2012, o 

ano de sua transferência, a mensalidade era de R$ 963,11, enquanto que 

na rematrícula pagou R$ 1.246,77.

Acontece que todos esses valores são, exatamente, o montante pago até 

o 5º dia e o montante devido no pagamento feito no fim da primeira 

quinzena de cada mês, ou seja, é, mais uma vez, a discussão da validade 

dos descontos por pagamento antecipado.

Diga-se, antes de mais nada, que a Lei nº 9.870/99, ao disciplinar a forma 

de cobrança pela prestação de serviços educacionais estabelece que a 

única hipótese de remuneração das Instituições de Ensino Superior, são 

as chamadas “anuidades e semestralidades” (art. 1º, caput).

Confira-se:

Art. 1º. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do 

ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos 

termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o 

estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

[...]

§ 5º. O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos 

precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis 

parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de 

pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou 

semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

 Portanto, cobrar mensalidades distintas por semestres, desde que o valor 

ajustado para a anualidade seja preservado, nada tem de abusivo ou 

ilegal, nem tampouco coloca o consumidor/estudante em condição de 

prejuízo frente ao fornecedor, afastando a hipótese do art. 39, V, do CDC 

(exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva).

Noutro passo, o que se proíbe na legislação de regência é que a IES cobre 

pela prestação de serviços que se incluem no âmbito de normalidade da 

relação contratual, ou seja, requerimento de matrícula, histórico escolar, 

segunda chamada, revisão de provas, programa de disciplinas, 

declarações em geral, certidões e outros serviços correlatos.

A razão de assim ser é que a mensalidade, diluída em ano ou semestre 

deve cobrir toda gama de serviços que estão abrangidos na dinâmica da 

relação-base, ou seja, no contrato de prestação de serviços, e por mais 

que o autor insista em apontar que na rematrícula estar-se-ia exigindo o 

pagamento de taxas especiais ou coisa que o valha, a prova dos autos 

revela que nas rematrículas somente era exigido o valor ‘cheio’ da 

mensalidade, sem descontos antecipados, o que é coisa bastante 

diferente.

Eis, então, o nó górdio da controvérsia: o desconto para pagamento 

antecipado se convola em prática abusiva porque altera a isonomia entre 

os estudantes/consumidores e disfarça a cobrança de encargos da mora, 

ou se trata de medida válida, que se aloca dentro do espaço de 

criatividade do mercado consumidor para atração de seus clientes?

A questão, que na aparência até provoca alguma controvérsia, já foi muito 

bem tratada e debatida na Corte Cidadã, nonde sugfragou-se a ideia de 

que o chamado ‘desconto pontualidade’ se cuida do que se convencionou 

denominar de ‘sanção premial’, e desde que não altere os valores da 

anualidade/semestralidade pactuados no momento da contratação, ao 

reverso de ser prática abusiva, se caracteriza coo materialização do 

equilíbrio de forças no contrato (o popular ‘ganha-ganha’), na medida em 

que, a um só tempo, representa uma vantagem econômica ao consumidor 

que efetiva o pagamento tempestivamente e propicia à IES um 

adiantamento do valor a ser recebido, acomodando-se, ainda e 

principalmente, com o dever de transparência na relação contratual, 

porque consumidores são, previamente, cônscios sobre a que título os 

valores contratados são pagos.

Colho do decisum:

“2.2 Se o somatório dos valores nominais constantes das mensalidades 

(incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao preço da anuidade 

contratada, ressai inquestionável que a concessão do denominado 

"desconto por pontualidade" consubstancia idônea medida de estímulo à 

consecução do cumprimento do contrato, a premiar, legitimamente, o 

consumidor que efetuar o pagamento de sua mensalidade na data 

avençada.

2.3 A disposição contratual sob comento estimula o cumprimento da 

obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas as 

partes contratantes. De um lado, representa uma vantagem econômica ao 

consumidor que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o em 

situação de destaque em relação ao consumidor que, ao contrario, 

procede ao pagamento com atraso, promovendo, entre eles, isonomia 

material, e não apenas formal), e, em relação à instituição de ensino, não 

raras vezes, propicia até um adiantamento do valor a ser pago.

2.4 A proibição da estipulação de sanções premiais, como a tratada nos 

presentes autos, faria com que o redimensionamento dos custos do 

serviço pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, definir o valor de 

seus serviços) fossem repassados ao consumidor, indistintamente, tenha 

ele o mérito de ser adimplente ou não. Além de o desconto de pontualidade 

significar indiscutível benefício ao consumidor adimplente — que pagará 

por um valor efetivamente menor do preço da anualidade ajustado —, 

conferindo-lhe isonomia material, tal estipulação corrobora com a 

transparência sobre a que título os valores contratados são pagos, 

indiscutivelmente.

3. O desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela cobrança 

de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o preço da 

anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula). Não se pode 

confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com aquele a que se 

chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. O consumidor que 

não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz 

jus ao desconto. Não há qualquer incidência de dupla penalização ao 

consumidor no fato de a multa moratória incidir sobre o valor efetivamente 

contratado. Entendimento contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao 

consumidor, que, além de obter o desconto para efetivar a sua obrigação 

nos exatos termos contratados, em caso de descumprimento, teria, ainda 

a seu favor, a incidência da multa moratória sobre valor inferior ao que 

efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode servir 

para punir aquele que o concede” (REsp nº 1.424.814 – SP, Relator : 

Ministro Marco Aurélio Bellizze).

Por tudo isso, já se pode concluir então que: (a) não há abusividade 

contratual alguma a ser pronunciada no caso em riste, a uma porque a 

maioria delas provem de argumentos generalistas e que não se coadunam 

com nenhuma finalidade prática de revisão ou reequilíbrio da avença; (b) 

inexiste qualquer indébito a ser restituído ao autor, seja de forma simples, 

seja de forma dobrada, assim como não há dano moral indenizável algum, 

na hipótese; (c) não paga a obrigação decorrente do contrato de 

financiamento estudantil firmado entre as partes, mesmo decorridos mais 
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de 6 anos do fim da relação contratual, é evidente a situação de mora 

debitoris do autor, devendo ser revogada a tutela de urgência concedida a 

seu favor, obstando a negativação da dívida, válida e vencida, nos órgãos 

de restrição ao crédito.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão vestibular, nos 

termos do artigo 487, I do NCPC, e, de consequência, REJEITO o pedido de 

revisão contratual, por não encontrar qualquer ilegalidade que justificasse 

o acolhimento dos pedidos, revogando a tutela de urgência que havia 

obstado a cobrança da dívida e sua negativação nos órgãos de restrição 

ao crédito.

Diante da sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento dos ônus da 

sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais, com 

fundamento no artigo 98, do CPC/2015, arbitro em 10% sobre o valor dado 

à causa, suspensa a cobrança ante ao deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ou até que se prove a alteração em sua 

condição econômica que justifique a excussão dos encargos 

sucumbenciais ora impostos.

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo 

observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Juína (MT), 8 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90161 Nr: 4452-78.2012.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN E OUTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690-O, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Autos nº 4452-78.2012.811.0025 (Cód. 90161)EMBARGANTE: Geraldo da 

Rocha Loures ReichmannEMBARGADO: Banco do BrasilEMBARGOS À 

ADJUDICAÇÃOVISTOS.[...]Dessarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade 

judiciária, e determino a intimação do autor para que promova ao 

recolhimento das custas processuais, sobre o valor da causa, no prazo 

de 15 dias, pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.Pagas 

as custas iniciais e havendo impugnação do arrematante à determinação 

de realização de nova avaliação da área, porque preclusa a oportunidade 

de discussão de fatos novos que teriam sido arguidos somente nos 

embargos à arrematação (existência de madeiras industrializáveis no 

imóvel), bem como ante ao reconhecimento do embargante de que sua 

insurgência se dirige somente quando ao valor da terra nua, diante da 

constatação prévia de que não existem madeiras de lei passíveis de 

manejo, revogo a nomeação do perito avaliador e determino seja expedido 

mandado para avaliação por oficial de justiça, salientando, desde logo que 

a diligência deve ser cumprida de modo integral, porque malgrado as duas 

certidões de não localização do imóvel, na primeira vez que o perito 

avaliador se dirigiu ao local, conseguiu prontamente identifica-lo.Ademais, 

conforme se infere da certidão lavrada nos autos de cód. 88347 (número 

antigo da carta precatória em apenso), o executado foi intimado da 

assinatura do auto de adjudicação pelo embagado e do início do prazo 

para oposição dos embargos por meio da publicação do expediente nº 

2012/467, disponibilizado no DJE 8882, páginas 321-323, do dia 27/8/2012 

e publicado em 28/8/2012. Assim, considerando que a presente ação foi 

protocolada em 03/09/2012, não há que se falar em intempestividade dos 

embargos opostos.Assim, se recolhidas as custas, proceda o meirinho a 

avaliação da área em 15 dias e, empós, vistas às partes, em prazo 

comum.Às providências.Juína/MT, 8 de julho de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104413 Nr: 4692-96.2014.811.0025

 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: MARCIANE SACHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSN, ESN, FRANCISCO FRANCO, FRANCIELLE 

APARECIDA FRANCO, ANGELA MARIA FERREIRA, ELIO LOURENÇO 

ALVES, MARINETE PEREIRA AMORIM, EDIO BARBOSA BORGES, PAMELA 

THAIS FERREIRA SILVA, NAIARA ELIETE BOLIKI LIMA, CAROLAINE 

THALIA FERREIRA ALVES, DAIANE ROXA DOS SANTOS, LEONEI DE 

SOUZA NASCIMENTO, ALTAIR FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA 

COUTINHO, JOÃO ADEMIR DO NASCIMENTO, FERNANDO PEDRO RUBIN, 

RONALDO MARQUES, VALDINEY NUNES RIBEIRO, EDSON APARECIDO DE 

MENEZES, GESINÉIA EVARISTO DA SILVA, OKARINA ALVES CARDOSO, 

CLAUDIANE NUNES SOUZA, DIENNEFFER RODRIGUES TAVARES, MIRIAM 

PEREIRA BERNARDINO, MAURO SÉRGIO LEMES, VANDERLEI COUTINHO 

DA SILVA, RONALDO SOUZA, TALISSON DE SOUZA, MARIA DAS 

DORES, JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, VANDERLEI DA SILVA, 

IVONETE RODRIGUES SOUZA, DARLI BAUDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:20101/A-MT

 (a) julgar procedente o pedido de reintegração de posse verbalizado por 

Marciane Sacht, Mariana Sacht Nunes e Eduarda Sacht Nunes, para 

restabelecer às autoras a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na 

inicial (Chácara São João, medindo 4,5252 ha., divisando ao Norte com o 

Rio Perdido e a Sul com o Módulo 06);(b) por consequência, rejeito o 

pedido do Município de Juína quanto a reintegração da área ocupada pelas 

ex-adversas, porque não demonstrada a natureza pública do bem 

reclamado pelo ente municipal;(c) rejeito o interdito proibitório requestado 

pela família Sacht Nunes após o ajuizamento das ações reintegratórias, 

porque posse se exerce com finalidade sócio-ambiental, estando o ente 

público legitimado por lei a impedir loteamentos em áreas de preservação 

permanente, assim como de fiscalizar o uso e a recuperação das áreas 

degradadas na propriedade, não havendo nisso qualquer ato 

esbulhiativo.Determinada a reintegração possessória, deverá ela ser 

cumprida, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhada de 

representante do ente municipal, e havendo alguma oposição ou 

resistência de quem quer que seja, autoriza-se, desde já, a requisição de 

reforço policial e da solicitação de maquinários e equipamentos 

necessários à execução da ordem.Saliente-se no mandado que a 

reintegração deverá se executar exclusivamente na área objeto da 

contenda, incidente sobre os limites e confrontações descritos nos 

croquis acostados aos autos.Fixo multa diária em caso de desobediência 

à ordem de reintegração no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da 

lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças ao juízo 

criminal, na forma do art. 381 da CNGC/MT...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111196 Nr: 3175-22.2015.811.0025

 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 JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANE SACHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 (a) julgar procedente o pedido de reintegração de posse verbalizado por 

Marciane Sacht, Mariana Sacht Nunes e Eduarda Sacht Nunes, para 

restabelecer às autoras a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na 

inicial (Chácara São João, medindo 4,5252 ha., divisando ao Norte com o 

Rio Perdido e a Sul com o Módulo 06);(b) por consequência, rejeito o 

pedido do Município de Juína quanto a reintegração da área ocupada pelas 

ex-adversas, porque não demonstrada a natureza pública do bem 

reclamado pelo ente municipal;(c) rejeito o interdito proibitório requestado 

pela família Sacht Nunes após o ajuizamento das ações reintegratórias, 

porque posse se exerce com finalidade sócio-ambiental, estando o ente 

público legitimado por lei a impedir loteamentos em áreas de preservação 

permanente, assim como de fiscalizar o uso e a recuperação das áreas 

degradadas na propriedade, não havendo nisso qualquer ato 
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esbulhiativo.Determinada a reintegração possessória, deverá ela ser 

cumprida, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhada de 

representante do ente municipal, e havendo alguma oposição ou 

resistência de quem quer que seja, autoriza-se, desde já, a requisição de 

reforço policial e da solicitação de maquinários e equipamentos 

necessários à execução da ordem.Saliente-se no mandado que a 

reintegração deverá se executar exclusivamente na área objeto da 

contenda, incidente sobre os limites e confrontações descritos nos 

croquis acostados aos autos.Fixo multa diária em caso de desobediência 

à ordem de reintegração no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da 

lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças ao juízo 

criminal, na forma do art. 381 da CNGC/MT....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111185 Nr: 3168-30.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANE SACHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 (a) julgar procedente o pedido de reintegração de posse verbalizado por 

Marciane Sacht, Mariana Sacht Nunes e Eduarda Sacht Nunes, para 

restabelecer às autoras a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na 

inicial (Chácara São João, medindo 4,5252 ha., divisando ao Norte com o 

Rio Perdido e a Sul com o Módulo 06);(b) por consequência, rejeito o 

pedido do Município de Juína quanto a reintegração da área ocupada pelas 

ex-adversas, porque não demonstrada a natureza pública do bem 

reclamado pelo ente municipal;(c) rejeito o interdito proibitório requestado 

pela família Sacht Nunes após o ajuizamento das ações reintegratórias, 

porque posse se exerce com finalidade sócio-ambiental, estando o ente 

público legitimado por lei a impedir loteamentos em áreas de preservação 

permanente, assim como de fiscalizar o uso e a recuperação das áreas 

degradadas na propriedade, não havendo nisso qualquer ato 

esbulhiativo.Determinada a reintegração possessória, deverá ela ser 

cumprida, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhada de 

representante do ente municipal, e havendo alguma oposição ou 

resistência de quem quer que seja, autoriza-se, desde já, a requisição de 

reforço policial e da solicitação de maquinários e equipamentos 

necessários à execução da ordem.Saliente-se no mandado que a 

reintegração deverá se executar exclusivamente na área objeto da 

contenda, incidente sobre os limites e confrontações descritos nos 

croquis acostados aos autos.Fixo multa diária em caso de desobediência 

à ordem de reintegração no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da 

lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças ao juízo 

criminal, na forma do art. 381 da CNGC/MT...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104005 Nr: 4446-03.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA RIBEIRO CANGUSSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SILVAL 

BARBOSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, PROCURADOR GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NO OFÍCIO E LAUDO MÉDICO JUNTADO ÀS FLS. 126/131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95204 Nr: 3458-16.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:MT/9.369

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106195 Nr: 668-88.2015.811.0025

 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): ENEZILDA APARECIDA DA SILVA HORING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 2866-11.2009.811.0025

 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: ANA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, ANTE O RETORNO 

DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 99807 Nr: 1175-83.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BERNARDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃOVistos, etc.1. Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a 

decisão de fls. 89/90 pelos seus próprios fundamento2. Ademais, defiro o 

pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias para 

a localização de bens passíveis de penhora.3. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu defensor, para requerer o que 

entender por direito no prazo de 10 (dez) dias.4. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo 

Civil.Às providências.Juína/MT, 29 de novembro de 2017.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126180 Nr: 51-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARLOS LIMA BATISTA, VAGNER 

GONÇALVES, LUIZ CARLOS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:16.829/MT, 

EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Certifico que, decorreu o prazo sem que os advogados dos réus ALAN 

CARLOS LIMA BATISTA e VAGNER GONÇALVES apresentassem as 

alegações finais da Defesa. Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126180 Nr: 51-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARLOS LIMA BATISTA, VAGNER 

GONÇALVES, LUIZ CARLOS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:16.829/MT, 

EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO À FL. 249, DR. CRISTIANO 

ZANDONA, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES 

FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105295 Nr: 218-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Execução Número: 218-48.2015.811.0025

Nome Reeducando: Claudinei Cardoso

Condenações:

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 28/03/2017

Data do Fato: 11/07/2009

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 9a 3m 0d

Data Condenação: 28/03/2017

Data do Fato: 01/11/2010

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 3/5 - Hediondo Reincidente

Detrações:

 Data Inicial:13/07/2009

Data Final:24/09/2009

Remições:

 Quantidade de Dias: 15

Quantidade de Dias: 9

Quantidade de Dias: 8

Quantidade de Dias: 9

Quantidade de Dias: 8

Quantidade de Dias: 9

Quantidade de Dias: 9

Data de Prisão Definitiva: 28/03/2017

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 28/03/2017

Data para progressão de regime: 27/11/2022

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 28/03/2017

Data Livramento Condicional: 09/09/2023

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 9a 6m 28d

Pena Cumprida até data Atual: 1a 5m 23d

Data do Término da Pena: 07/02/2028

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105295 Nr: 218-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 70, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105295 Nr: 218-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Ante o exposto, RECONHEÇO a reincidência na segunda condenação 

para efeitos da fase executória.Nessa toada, dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei 

n. 11.464/2007 que “a progressão de regime, no caso dos condenados 

aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 

(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), 

se reincidente”.Sendo assim, DEIXO de HOMOLOGAR o cálculo derradeiro 

e DETERMINO a realização de NOVO CÁLCULO, devendo observar as 

seguintes frações para progressão de regime:a)Na Guia de Execução 

Penal de f. 04, DEVERÁ incidir a fração de 1/6 (um sexto);b)Na Guia de 

Execução Penal de f. 33, DEVERÁ incidir a fração de 3/5 (três 

quintos);Após a realização do cálculo, VISTA à Defesa e ao Ministério 

Público para manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e 

CONCLUSOS para deliberação.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 4571-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Situando a questão, noto que as remições já foram utilizadas para 

progressão de regime (fl. 350 e 355-357). Portanto, não deverá ser 

computadas novamente para o mesmo efeito, mas DEVERÁ permanecer 

no cálculo para efeito de cômputo como pena cumprida, forte no art. 128 

da LEP .

Quanto à impugnação formulada pela Defesa (fl. 396/397), assiste razão 

ao quantitativo de remições, isso porque descontados 1/3 (um terço) das 

remições, conforme determinado anteriormente, o recuperando faz jus a 

48 (quarenta e oito) dias de remições, o que DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário ao inseri-las no Sistema de Cálculos – MGP “NÃO” marcar a 

opção “considerar para progressão de regime”.

Ante o exposto, DEIXO de HOMOLOGAR o cálculo derradeiro e 

DETERMINO a realização de NOVO CÁLCULO.

Após a realização do cálculo, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para 

manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS 

para deliberação.

Sem prejuízo, após a realização do novo cálculo, SOLICITE-SE atestado de 

comportamento carcerário junto ao CDP e VISTA ao Ministério Público para 

manifestar quanto ao pleito de livramento condicional.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 303 de 478



 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 4571-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Execução Número: 4571-39.2012.811.0025

Nome Reeducando: Marcelo Campos de Souza

Condenações:

Pena: 5a 6m 0d

Data Condenação: 03/01/2012

Data do Fato: 03/01/2012

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Pena: 1a 0m 0d

Data Condenação: 03/01/2012

Data do Fato: 03/01/2012

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 04/01/2012

Data do Fato: 01/09/2010

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Detrações:

 Data Inicial:01/09/2010

Data Final:01/04/2011

Remições:

 Quantidade de Dias: 48

Data de Prisão Definitiva: 03/01/2012

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 27/02/2018

Data para progressão de regime: 26/07/2018

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 04/01/2012

Data Livramento Condicional: 15/08/2016

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 1a 3m 4d

Pena Cumprida até data Atual: 7a 1m 7d

Data do Término da Pena: 14/10/2019

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81936 Nr: 1678-12.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Certifico que, em consulta ao site do TJMT verifica-se que foi designada 

audiência para o dia 01/08/2018 para interrogatório do réu Zaqueu (CP 

código 170383 - 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135323 Nr: 16-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, FELIPE 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Intimação das advogadas dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, WELTON OLIVEIRA NETO, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 250/261.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127974 Nr: 1262-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ARIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Execução Número: 1262-34.2017.811.0025

Nome Reeducando: Carlos Ariel da Silva

Condenações:

Pena: 11a 1m 10d

Data Condenação: 29/04/2014

Data do Fato: 29/04/2014

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 22a 0m 0d

Data Condenação: 22/04/2014

Data do Fato: 22/04/2014

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Remições:

 Quantidade de Dias: 14

Quantidade de Dias: 14

Quantidade de Dias: 14

Quantidade de Dias: 8

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 6

Data de Prisão Definitiva: 22/04/2014

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 22/04/2014

Data para progressão de regime: 21/08/2024

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 22/04/2014

Data Livramento Condicional: 10/05/2032

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 28a 6m 25d

Pena Cumprida até data Atual: 4a 2m 17d

Data do Término da Pena: 04/02/2047

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86991 Nr: 947-79.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO TAPERÁ KAYABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 
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OAB:13389/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a defesa apresentasse as 

Alegações Finais, apesar de devidamente intimada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99092 Nr: 501-08.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUSIMAR CIGERZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 

03/08/2018 às 12:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FRANCISCA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 

03/08/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYANE SANTANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 às 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 13:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA EVANGELISTA DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 13:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BRAGA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 13:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 14:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO 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 

03/08/2018 às 14:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PAES BARRETO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/08/2018 às 14:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PAIVA CASTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 14:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PAES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (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 

03/08/2018 às 14:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES BEZERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 15:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERILDA KATIA COSTA BITU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 15:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/08/2018 às 15:20H

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PAIVA CASTORINO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24021 Nr: 408-70.1999.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUAREZ TATSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE MADEIRA ROMELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1999/145 (Código nº: 24021)

EXEQUENTE: Antonio Juarez Tatsch

EXECUTADO: Artefatos de Madeira Romelândia

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.¬

Intime-se a parte executada para entregar ao exequente os bens 

adjudicados às fls. 238/239, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência 

de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, que, desde 

já, fixo na ordem de 5% do valor da execução, que se mostra 

consentânea à repressão de eventual comportamento externado pelo 

executado e que somente incidirá se ele não cumprir a determinação 

judicial ou não esclarecer acerca da impossibilidade de fazê-lo.
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 Em caso de recalcitrância, autorizo, desde logo, a intimação pessoal do 

fiel depositário, Jandir Frozza (fl. 103-v), para entrega dos bens 

penhorados, sob pena de multa diária que fixo no montante de R$ 1.000,00 

(um mil reais), sem prejuízo da lavratura de termo circunstanciado de 

ocorrência (TCO) por eventual crime de desobediência, nos termos do 

artigo 381 da CNGC/MT.

Intime-se o patrono da parte exequente adjudicante a retirar a carta 

precatória e distribuí-la no Juízo onde está localizada a executada ou 

recolha as custas necessárias para execução integral do ato alienativo. 

Se inerte, conclusos para extinção.

Transcorrido o prazo retro, dê-se vistas ao exequente.

Às providências.

Juína/MT, 7 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24095 Nr: 2962-70.2002.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR PRESTES OSTWALD, ARNO OSTWALD, 

EVALDO OSTWALD, CLARA OSTWALD, GLADIZ LEANIR OSTWALD, 

VERA LUCIA OSTWALD, JORGE LUIZ OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS E LAMINADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2962-70.2002.811.0025

Código n. 24095

V I S T O S,

 O autor requer prazo de 30 dias para apresentar o termo de inventariante 

e certidão do estado do processo de inventário, porque segundo ele 

depende do juízo da Segunda Vara Cível despachar e expedir os 

documentos solicitados.

Sendo assim, DEFIRO parcialmente o pedido e concedo 5 dias para o polo 

ativo atender a decisão de fl. 186, porque não há dificuldade alguma em se 

emitir certidão de tramitação processual e a nomeação de inventariante é 

ato inicial do processo e do qual ele é intimado e recebe cópia do termo de 

compromisso.

Empós, conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 05 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 004/2018-CA - TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS, BEM COMO DOS GABARITOS 

PRELIMINARES DAS PROVAS REALIZADAS EM 07/07/2018.

* O Edital n° 004/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255001 Nr: 5597-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Premix Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Cesar G. dos Santos - 

OAB:325.825/SP, Luciana Cristina de Oliveira Vicente - 

OAB:139.911/SP, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:400070, 

Sergio Henrique F Vicente - OAB:101599, Thiago Guedes Borges - 

OAB:325.457/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16.828, 

MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:173974 OAB/SP, Marco Aurélio 

Mestre Medeiros - OAB:15.401

 (...)Diante do exposto, extingo a presente habilitação de crédito sem o 

julgamento do mérito, com espeque no art. 485, VI do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, 

se houver. Sem condenação em honorários de sucumbência.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste, 04 de julho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233941 Nr: 4169-92.2015.811.0011

 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: Antonio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Losango S.A 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300, CARLOS ALBERTO ÁVILA NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ 

TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

119/123, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 09 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259114 Nr: 1469-41.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Barbosa dos Santos, Jandira da Silva, Livardo 

Mendes da Rocha, Valter Pestana, Benedito Renato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

51/63, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 09 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252473 Nr: 4316-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdO, CEOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 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. 28, cujo o teor passo a 

transcrever: Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo 

MM. Juiz(a) de Direito do 1ª Vara desta Comarca, Processo n.º 

4316-50.2017.811.0011 - Cód. 252473, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 04/07/2018 às 15:50hs e CITEI o Sr.º 
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NILTON EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS, dei-lhe todo o conhecimento 

do r. mandado, exarou seu ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. 

Certifico ainda, que DEIXEI DE PENHORAR bens do Executado, pois não 

encontrei em sua posse bens passíveis de penhora, bem como ele não 

indicou nenhum a penhora. O referido é verdade e dou fé. Mirassol 

D’oeste/MT, 05/07/2018. LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, 

Matrícula 8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 09 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186812 Nr: 2185-44.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aotory da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 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. 161, cujo o teor passo a 

transcrever: Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

mandado, dirigi-me a Rua Professor Odelio Barbosa, 913 e lá deparei-me 

com a residência fechada, sem morador. Obtive informação com o Sr. 

Edson Dias, proprietário daquele imóvel, que o Sr. ADEMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, mudou-se há alguns anos para a cidade de Tangará da 

Serra-MT, não deixando seu endereço fixo. Dou fé. Mirassol D’Oeste-MT, 

27 de junho de 2018. LUIZ CARLOS RODRIGUES, OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Mirassol D’Oeste – MT, 09 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173958 Nr: 4648-90.2012.811.0011

 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): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Com o olhar volvido para as fls. 288-v, verifica-se que o executado pagou 

integralmente o débito.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171437 Nr: 4135-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Com o olhar volvido para as fls.251/251-v, verifica-se que o executado 

cumpriu com a obrigação.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171385 Nr: 4114-49.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Com o olhar volvido para as fls.237/237-v, verifica-se que o executado 

cumpriu com a obrigação.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 4118-86.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Joaquim Alves 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Com o olhar volvido para as fls.254/254-v, verifica-se que o executado 

cumpriu com a obrigação.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Mirassol D’Oeste, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13588 Nr: 1100-72.2003.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jurandir de Souza Freire, Juraci Prado de 

Souza Freire, Alessandra Prado Souza Freire, Christiano Prado de Souza 

Freire, João Carlos Prado de Souza Freira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A, 

Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.201 a qual 

encontra-se dispónível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239819 Nr: 2754-40.2016.811.0011

 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: José Antonio Peres Diodato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fl. 186.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas referente aos honorários de sucumbência, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253305 Nr: 4894-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A, em desfavor do Posto City Ltda tendo as partes pugnado pela 

homologação do acordo entabulado às fls. 113/114, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Custas na forma acordada.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, após arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255665 Nr: 5881-49.2017.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Alcides Santos de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueslaine de Abreu Laeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme a manifestação da DPE à fl. 33, vislumbra-se que a autora 

manifestou na fl. 32, em 08 de janeiro de 2018, pela renúncia quanto ao 

crédito que lhe deve o embargante.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5584 Nr: 700-63.2000.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Com o olhar volvido para as fls.81, verifica-se que o executado cumpriu 

com a obrigação.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

No tocante a justiça gratuita pleiteada pelo executado, indefiro, uma vez 

que a declaração de pobreza apresentada trata-se de presunção relativa, 

sendo assim Condeno o executado as custas/despesas processuais.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171390 Nr: 4116-19.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Tendo em vista a petição de fl. 247 - v, os executados quitaram 

integralmente todas as parcelas pactuadas no acordo.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado na petição de fl. 247-v.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179378 Nr: 875-03.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilio Mendonça Bonfim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vislumbra-se às fls. 142/145 o pagamento dos valores remanescentes 

por meio de alvará eletrônico.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240054 Nr: 2896-44.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O exequente, às fls. 42, informou o adimplemento de débito executado, 

conforme se denota no documento juntado às fls. 35/40 e alvará de fl. 41, 

para ilustrar o propalado pagamento.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

SEM CUSTAS com fulcro no art. 460 da CNGC.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste-MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240129 Nr: 2921-57.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vislumbra-se em manifestação de fls. 31 o pagamento do valor pleiteado 

pelo requerente.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232891 Nr: 3542-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Belchior da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308

 Tento em vista a manifestação de fl. 140, vislumbra-se que o executado 

efetivou o adimplemento integral da prestação exigida por meio desta 

ação.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver.

No mais expeça alvará judicial para levantamento da quantia referente à 

condenação, devendo ser depositada na conta ora informada.

 Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

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

 Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78601 Nr: 1937-20.2009.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Theodoro Roza, Aparecida Theodoro Roza 

Bonfim, José Theodoro Rosa, Antônio Teodoro Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 
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OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que apresente planilha discriminando o 

valor do principal, juros e total por herdeiro habilitado para posterior 

expedição das RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31247 Nr: 1797-20.2008.811.0011

 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: Cicero Teodoro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que apresente planilha discriminando o 

valor do principal, juros e total por herdeiro habilitado para posterior 

expedição das RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 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 o advogado das empresas recuperandas para que se manifeste a 

respeito dos embargos de declaração interpostos às fls. 1355/1363, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174323 Nr: 4745-90.2012.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Appolari Informática Ltda - ME, Jose Luiz 

Appolari, Elizete da Silva Paulo

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

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:14081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Intimar a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do 

débito reclamado, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 125730 Nr: 1033-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Cassiano dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a sentença, cujo teor 

transcrevo: "Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255243 Nr: 5676-20.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a sentença, cujo teor 

transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do 

mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 3558-86.2008.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Aparecida Baptista Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a sentença, cujo teor 

transcrevo: "Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248420 Nr: 2290-79.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Pereira Andrade

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 143-145, cujo dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, e não 

estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 

suspendo a exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da 

Justiça gratuita".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248420 Nr: 2290-79.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Pereira Andrade

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

143-145, cujo dispositivo transcrevo: "Ao arremate, intime-se o requerido 
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para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para 

devolução dos valores depositados nos autos a título de honorários 

periciais."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CAETANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 10/10/2018 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: 1000876-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 Hora: 13:00 . 

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: 1000878-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CINTRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo 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: 1000880-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

SILVANA SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR CHICO (REQUERIDO)

FILHO DO SENHOR CHICO (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: 10/10/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILTON SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jandira de Souza (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: 10/10/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 153587 Nr: 1253-90.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 153587

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/11/2018, às 17h10min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248702 Nr: 2444-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Caraceli de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana zanella - OAB:67842

 PROCESSO/CÓD. Nº 248702

Vistos, etc.
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Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/11/2018, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 253842

 Vistos, etc.

Considerando o ofício juntado às fls. 1.201/1.209, oficie-se, com urgência, 

a Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária do Estado do Maranhão a 

fim de informar que este Juízo está aguardando decisão de anuência do 

Juízo da Comarca de São Luís/MA, com a finalidade de manter o preso 

Geovan Firmino da Silva na Penitenciária de Pedrinhas, motivo pelo qual 

seu recambiamento para o estado de Mato Grosso está sobrestado até 

posterior deliberação da referida autoridade judicial.

Outrossim, reitere-se o ofício expedido à fl. 1.196, roborando o caráter de 

urgência da decisão de permanência do recluso Geovan Firmino da Silva 

na Penitenciária de Pedrinhas.

Por outro lado, compulsando os autos, denoto que as testemunhas Josean 

Severo de Araújo e Sérgio de Arruda Costa Macedo estão residindo em 

novo endereço, conforme fls. 1.192-v e 1.195-v, pelo que determino que 

sejam expedidas as respectivas cartas precatórias aos endereços 

fornecidos nos fólios, com urgência.

Quanto a testemunha Elismar Guimarães (fl. 1.123), é de conhecimento 

deste Juízo que atualmente se encontra recluso na Penitenciária de 

Rondonópolis, razão pela qual solicite a devolução da carta precatória 

expedida à fl. 1.123, bem como expeça-se nova missiva à Comarca de 

Rondonópolis, visando inquirir a referida testemunha.

Com o retorno das cartas precatórias, inclusive a expedida para o 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vista às partes para apresentação de alegações finais, no 

prazo legal, iniciando pelo parquet.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258318 Nr: 1077-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Oliveira Lopes, Rudson Willian da 

Silva, Eidiane Carla Gomes de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado Edson Gomes Carvalho para 

apresentar a resposta à acusação em relação ao acusado Willian de 

Oliveira Lopes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258318 Nr: 1077-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Oliveira Lopes, Rudson Willian da 

Silva, Eidiane Carla Gomes de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 258318

 Vistos, etc.

Antes de analisar o requerimento postulado pelo Parquet à fl.50, tocante a 

citação por edital do réu Rudson Willian da Silva, abram-se vistas ao 

Ministério Público para que se manifeste sobre a certidão de fl.49, a qual 

noticia a não localização do corréu William de Oliveira Lopes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258318 Nr: 1077-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Oliveira Lopes, Rudson Willian da 

Silva, Eidiane Carla Gomes de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 258318 Vistos, etc.Recebo a denúncia oferecida 

contra RUDSON WILLIAN DA SILVA, EIDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA e WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES por satisfazer os requisitos 

do art. 41 do CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos 

processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter 

verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da 

materialidade e os indícios de autoria. Primeiramente, quanto ao 

denunciado WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, verificando que, em tese, o 

acusado faz jus ao benefício estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 25/05/2018, às 11h10min.Consigne-se no mandado que o Oficial 

de Justiça deverá CITAR o acusado e indagá-lo se este possui condições 

financeiras para constituir advogado. (...)Na resposta, os acusados 

poderão arguir preliminares e alegarem tudo que interessem a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificarem as provas 

pretendidas e arrolarem testemunhas, e se necessário requerer suas 

intimações.Apresentada as defesas, manifeste-se o Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal 

circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as 

informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o 

qual está incumbido de aportar os autos eventuais certidões de 

antecedentes em face do denunciado.No mais, determino que a secretaria 

junte aos autos as certidões de antecedentes disponíveis no Sistema 

A P O L O . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  D e f e n s o r i a 

Pública.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2018.Jean Garcia 

de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 259835

Vistos, etc.
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Trata-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do réu Jorge Antônio da Silva, salientando que não 

existem nos autos provas que estabeleçam liame entre a suposta conduta 

delituosa e a autoria da prática ao acusado (fls.99/100).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fl.102).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado foi decretada por este Juízo há 03 (três) 

meses, quando da conversão da prisão em flagrante pela suposta prática 

dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art.288 e 359, 

ambos do Código Penal, oportunidade em que restou consignado a 

necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência de que se o 

acusado encontrar-se em liberdade continuará encontrando estímulos 

para prosseguir na seara criminosa, fator a justificar a decretação da 

prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada, tampouco foram colacionados documentos idôneos a 

comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Assim, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

razão pela qual mantenho a decisão pretérita por seus próprios 

fundamentos e indefiro o requesto de fls. 99/100.

Ademais, considerando que os acusados Edson Rodrigues de Queiroz e 

Claudiana Ferreira de Lima, ao serem citados, indicaram a causídica Dra. 

Ariane Martins para patrocinar suas defesas, e que esta se quedou inerte 

para apresentar a resposta à acusação, conforme certificado à fl.103, 

determino a intimação dos réus supramencionados para indicar novo 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar resposta à 

acusação ou declarar impossibilidade de nomeação.

 Em caso de inércia dos acusados ou alegada a impossibilidade de 

nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Púbica, que deverá ser 

intimada para apresentar a referida peça.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249566 Nr: 2858-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288386

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 249566

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fls.178), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

certificada a intimação do réu 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258556 Nr: 1187-03.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 258556

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/11/2018, às 15h10min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234480 Nr: 4528-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aldelmo góes emerick - 

OAB:10904

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar resposta acusação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238453 Nr: 2009-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 238453

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/11/2018, às 14h20min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 130702 Nr: 1501-90.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 130702

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 754, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247391 Nr: 1812-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Versalli Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 247391

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 194, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245214 Nr: 649-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 245214

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 85, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167603 Nr: 4063-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 167603

 Vistos etc.

Considerando a juntada do boletim de ocorrência, conforme fls. 513/515, 

designo audiência de justificação para o dia 09/08/2018, às 15h30min.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Requisite-se o recuperando, atualmente preso na Cadeia Pública desta 

Comarca.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

LAIZE CANAVARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA DA SILVA OAB - 441.851.381-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer 

ajuizada pelo Ministério Público em defesa dos interesses da paciente 

Laize Kelly Canavarros da Silva. Dessume-se dos autos que em sede de 

plantão foi recebida a ação e deferida a medida liminarmente pleiteada na 

exordial. Desta feita, intime-se a parte demandante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe se houve o devido cumprimento da medida, 

requerendo o que entender de direito. Com a manifestação, voltem-me 

imediatamente conclusos ante a urgência que o caso requer. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 09 de julho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2927-96.2017.811.0086

 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: Carlos Luiz Corlassoli, Carmem Valdameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Souza 

Machado - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a justificativa apresentada às fls. 712, e não se 

verificando prejuízo as partes em caso de redesignação da data de 

audiência, REDESIGNO a solenidade aprazada às fls. 703, para o dia 06 de 

Agosto de 2018, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso), pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT.

Mantenho as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45067 Nr: 507-65.2010.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 78528 Nr: 1829-81.2014.811.0086

 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: Genésio Cargnelutti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Assim, analisando detidamente os autos, constato que de fato ocorreu 

vício na sentença, tratando-se, pois, de erro material. Para sanar tal 

equívoco, onde se lê (fl. 304):“DETERMINAR a devolução do valor pago a 

maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, 

na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos devidos a partir da citação;”Leia-se (fls. 304): “DETERMINAR 

a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá 

de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do 

desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir 

da citação;” “Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo 

Civil, concedo provimento ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto às fls. 307/308, cujo erro material já fora devidamente retificado, 

e passa a ser parte integrante da sentença às fls. 291/305.Intimem-se as 

partes sobre o teor da presente decisão, facultando à parte que 

apresentou Recurso de Apelação (fls. 309/313) a ratificar ou retificar o 

respectivo recurso no prazo de 15 (quinze dias). Com o decurso do 

prazo, intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.P. I. C.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25857 Nr: 3015-91.2004.811.0086

 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: Alysson Faccio, Joceli da Silva Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli da Silva Bueno, Chiclé Cabines Ltda, 

Alysson Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Sem adv. - 

OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança c.c. Perdas e Danos proposta por Alysson 

Faccio em desfavor de Joceli da Silva Bueno e Chiclé Cabines Ltda.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 180/181, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 180/181 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o art. 

924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Honorários conforme constou no acordo. Custas conforme sentença às 

fls. 166/175.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72209 Nr: 706-82.2013.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Celuppi, Irene Bressan Celuppi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

de Embargos à Execução proposta por Hilário Celuppi e Irene Bressan 

Celuppi em desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para fins de:DETERMINAR a exclusão da 

cobrança de comissão de permanência em relação à Cédula Rural 

Pignoratícia n. 40/00067-2;DETERMINAR a manutenção da cobrança de 

juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano;DETERMINAR a 

manutenção da cobrança da multa moratória no percentual de 10% (dez 

por cento);DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em 

observância ao delineado nesta. Caso verificado pagamento dos valores 

declarados indevidos, DETERMINO a devolução do valor pago a maior pela 

parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma 

simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, devido a partir da citação, admitindo, desde já, a 

compensação com o saldo devedor existente.Ante a sucumbência ínfima 

da parte Embargada, condeno a parte Embargante ao pagamento das 

custas e honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 

termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior:“[...] se um litigante 

sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezará a sucumbência 

recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a responsabilidade pelas 

despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito 

Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

304).Ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do 

Manual de Processo Civil, uma vez que concedo a parte Embargante os 

benefícios da gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente 

sentença aos autos da Ação de Execução n. 1181-43.2010.811.0086 – 

Código n. 45760.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.P. I. C. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45760 Nr: 1181-43.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Celuppi, Hilário Celuppi, Irene Bressan 

Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, defiro o postulado à fl. 123 pela parte Exequente, 

considerando o vertido nos autos às fls. 129/130.

Ademais, considerando a sentença proferida nos autos da Ação de 

Embargos à Execução n. 706-82.2013.811.0086 – Código n. 72209, 

apensa, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89225 Nr: 4529-93.2015.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rodrigues Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BV Financeira S.A. – Crédito, Financimento e 
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Investimento em desfavor de Sérgio Rodrigues Gonçalves, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na exordial e devidamente apreendido em benefício da parte 

Requerente;CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 

24/25.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que seja feito novo certificado 

de registro do veículo apreendido em favor da parte Requerente.De mais a 

mais, determino que a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias do 

trânsito em julgado da presente sentença, comprove ter dado ciência a 

parte Requerida do valor obtido com a expropriação do bem, para fins de 

possibilitar o abatimento do saldo devedor. Não havendo comprovação, 

presume-se que o bem foi retomado pelo valor da Tabela FIPE na data da 

apreensão.Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao 

pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 657-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 1077-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo, ALESSANDRA 

CRISTIANE SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17498, 

Mariana Marques de Mendonça - OAB:MT 16.067, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto à fl. 51 pelo 

Banco John Deere S.A., sob o argumento de que a sentença prolatada à 

fl. 49 padeceria do vício de omissão.

 Não conheço presente recurso, eis que não satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade.

Aduz a parte Embargante, em síntese, a ocorrência de omissão na 

prolação da r. sentença homologatória de acordo à fl. 49, notadamente em 

relação à suspensão do feito pelo prazo necessário ao pagamento.

Razão não assiste ao Embargante, porque a ação de busca e apreensão 

é processo de conhecimento, sendo que o acordo em seu curso não 

suspende a execução, mas sim põe termo ao processo, com resolução do 

mérito.

Eventual inadimplência ocasionará a execução do acordo e não a 

restauração da ação principal.

 “Ex positis”, Nego Seguimento aos Embargos de Declaração por ausência 

de condição vinculativa.

P.I.C.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80949 Nr: 3968-06.2014.811.0086

 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: Elisete Terezinha Appio da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder o benefício previdenciário auxílio-doença, a requerente Elisete 

Teresinha Appio da Silva, CPF n. 005.832.791-63, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os 

atrasados vencidos desde o indeferimento do benefício, até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Confirmo a tutela 

de urgência concedida nos autos às fls. 36/37. Nos termos do Provimento 

20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Auxílio-Doença:1.Nome do segurado: Elisete 

Teresinha Appio da Silva 2.Número do benefício: 60628866133.Benefício 

concedido: Auxílio-doença4.Data do início do benefício – DIB: 23/05/2014 

(fls. 27)5.Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do início 

do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da presente 

sentença.Ressalto que o benefício não poderá ser cessado enquanto não 

for realizada nova perícia pelo INSS ou enquanto constatada a 

incapacidade para o labor.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° 

do Código de Processo Civil. Às providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108120 Nr: 5002-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Wender de 

Jesus Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avitec Equipamento para Avicultura LTDA, 

Claudiomiro Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Nestor Finoto Ribeiro - OAB:MT 21493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, com a devida vênia a parte Exequente, impossível o 

deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, ou em se 

tratando de pessoa jurídica, sem prejuízo de suas atividades.

 Não é o que ocorre com a parte postulante, uma vez que devidamente 

intimada para comprovar sua situação de pobreza (fls. 66), deveria 

demonstrar de forma contábil e detalhada a sua impossibilidade de arcar 

com as custas devidas, porém não o fez.

Isto posto, INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), providenciar o 

recolhimento das custas iniciais no valor devido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113196 Nr: 398-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: EGdSK, WLdSK, VdS, JCdSK, ACdSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, determino que seja procedida consulta por intermédio dos 

Sistemas Informatizados (Infojud e Renajud), com o fito de verificar a 

existência de bem móveis em nome do falecido, e verificar o “MIDAS” – 

Módulo de Impressão de Declarações Assinadas, o qual deverá ser 

retirado dos autos e arquivado em pasta própria após o parecer 

ministerial. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem 

dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na 

capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 

477 da CNGC/MT.Requisitem-se informações ao gerente da agência local 

da Caixa Econômica Federal, acerca do atual saldo em nome do “de cujus” 

referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, o que deverá ser informado no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de crime de desobediência.Com a requisição, 

encaminhem-se cópia do documento às fls. 15 e 26/27.Sem prejuízo das 

determinações supra, INTIME-SE a parte Autora para acostar aos autos 

Declaração escrita de próprio punho, acerca da inexistência de outros 

dependentes/herdeiros do de cujus, tendo em vista que a Certidão de 

Óbito de fls. 15 informa que o mesmo deixou 06 (seis) filhos, frisando-se 

que a prestação de informações falsas incorrerá nas penas da lei. Em 

igual prazo, a parte Autora deve se manifestar sobre o paradeiro do 

veículo encontrado em nome do de cujus via Sistema Renajud, conforme 

extrato em anexo, tendo em vista que este possivelmente ainda faz parte 

do espólio. Com o aporte aos autos das respostas, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público, tendo em vista que o feito envolve direito de 

menores. De mais a mais, necessário anotar o segredo de justiça da 

presente ação, considerando o envolvimento de menores, determino que o 

cartório tome as devidas cautelas.Por fim, voltem-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82267 Nr: 303-45.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Henriqueta de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Marta Jose Rodrigues - OAB:MT 13.901, Maurício de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Para cumprimento do delineado às fls. 45/48 e 64, remetam-se os autos ao 

Instituto Requerido para, querendo, se manifestar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52853 Nr: 386-66.2012.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Fernanda Thober

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nilson Reffatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por Cristiane Fernanda Thober, 

em razão do falecimento de Nilson Reffatti.

 Em que pese os herdeiros Gabriel Vinícius Thober Reffatti e Gabriel 

Mesomo Reffatti tenham completado a maioridade, verifico que não foram 

citados nos presentes autos.

 Desta feita, INTIME-SE a Inventariante para que informe nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o endereço atualizado dos herdeiros.

 Após, CITEM-SE os herdeiros e eventuais interessados não 

representados, bem como a Fazenda e o Ministério Público (art. 626 

NCPC), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 NCPC) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 

do NCPC), manifestando-se expressamente.

 Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações e digam em 10 (dez) 

dias (art. 637 do NCPC).

Se concordes, ao cálculo e, após, digam, em 05 dias (art. 638 do NCPC).

 Após, conclusos para análise do pedido de fls. 61/63 e demais 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54782 Nr: 2260-86.2012.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Black & Decker do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nilson Reffatti, Cristiane Fernanda 

Thober, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo M. O. de 

Barcellos - OAB:SP 79.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão anteriormente proferida.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111779 Nr: 7553-66.2014.811.0086

 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: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do pedido de habilitação.

 Em seguida, vistas ao Ministério Público tendo em vista o interesse de 

menor (herdeira Ana Luiza Thober Reffatti).

 Por fim, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 2040-35.2005.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo , Gas Natural e 

Bicocombustível

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Madalena M. Balotari - ME

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

Thelma Suely de F. Goulart - OAB:DF-5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido da parte Exequente à fl. 84, uma vez que a parte 

somente se limita a peticionar pela penhora de ativos financeiros, a qual já 

teve resultados infrutíferos anteriormente por inexistência de relações 

com instituições bancárias conforme à fl. 80.

Deixa a parte Exequente de esgotar a busca por bens, com certidões 
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negativas de propriedade imóvel (que a própria parte pode buscar no 

cartório de imóveis), móvel (Sistema Renajud), ou em última tentativa, 

requerimento de quebra de sigilo fiscal para a busca de bens (Sistema 

Infojud).

Assim, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da existência de bens da parte 

Executada, sob pena de suspensão da presente demanda nos ditames do 

art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110158 Nr: 6028-44.2017.811.0086

 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: José Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ávida Construtora e Incorporadora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a realização da audiência designada anteriormente 

restou prejudicada ante ao teor da Portaria n. 841/2018 – PRES (ponto 

facultativo), REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de Setembro de 2018, 

às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso), pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Mantenho as demais determinações de fls. 46/49.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108772 Nr: 5360-73.2017.811.0086

 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: ELETROTECNICA R SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguilera Auto Peças LTDA, Metalurgica 

Schadek LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, SERGIO 

BUENO - OAB:42629

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a realização da audiência designada anteriormente 

restou prejudicada ante ao teor da Portaria n. 841/2018 – PRES (ponto 

facultativo), REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de Setembro de 2018, 

às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso), pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Mantenho as demais determinações de fls. 65/68.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112768 Nr: 137-08.2018.811.0086

 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: Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARGARIDA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluisio Berezowski - 

OAB:206.324 - SP, FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - OAB:375462, 

Ricardo Cholbi Tepedino - OAB:SP 143.227-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a realização da audiência designada anteriormente 

restou prejudicada ante ao teor da Portaria n. 841/2018 – PRES (ponto 

facultativo), REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de Setembro de 2018, 

às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso), pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Mantenho as demais determinações de fls. 77/78.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113244 Nr: 416-91.2018.811.0086

 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: Casa dos Pneus Ltda, Enio Tadeu Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que a realização da audiência designada anteriormente 

restou prejudicada ante ao teor da Portaria n. 841/2018 – PRES (ponto 

facultativo), REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de Setembro de 2018, 

às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso), pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Mantenho as demais determinações de fls. 72/73.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENICIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in 

status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 

do Manual de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 

98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para 

após a realização de perícia médica, haja vista a necessidade de 

corroborar a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse 

sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 
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pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização do profissional, bem 

como pelo fato do escasso número de médicos que estão no sistema 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não 

possuem impedimentos em relação a este Magistrado. Intime-se a parte 

Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o 

disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha 

apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do Requerido, determino o encaminhamento ao perito nomeado de 

cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social nas demandas previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos 

quesitos apresentados pelas partes, passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está atualmente trabalhando? 

Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que 

trabalhava? 3. A parte pericianda 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? 4. Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? 5. 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? 

6. 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)? 7. 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? 8. Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. 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? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 06 de julho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001152-92.2018.8.11.0086

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:

JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada nos 

moldes do Decreto-Lei n. 911/69. Pois bem. A concessão de liminar em 

ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento para 

aquisição de bens pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, 

que poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio 

de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a 

análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo 

Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem 

como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida. 

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 06 de Julho de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001199-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON GROCHOSKI LANSSONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada nos 

moldes do Decreto-Lei n. 911/69. Pois bem. A concessão de liminar em 

ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento para 

aquisição de bens pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, 

que poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio 

de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a 

análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo 

Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem 

como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida. 

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 06 de Julho de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001240-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOS MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. A concessão de liminar em ação de busca e 

apreensão fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens 

pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser 

comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos 

termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da 

inicial e da prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos 

legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis 

que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes (fls. 13/49), bem 

como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida 

(fls. 50/52). Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a 

liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte 

Requerente ou com a pessoa indicada nos autos. Deve-se primeiramente 

intimar a parte Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a 

liminar, ato contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como 

para, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, 

exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a 

redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. 

Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido 

a purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente), devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a 

transferência do veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com 

baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, 

IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não 

se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, 

determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, 

pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com 

a redação dada pela Lei n° 13.043/2014. . Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, ___ de 

__________ de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos a comprovação do indeferimento de 

concessão ou prorrogação do benefício pleiteado, pela via administrativa. 

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 06 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001301-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HONORIO KENER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. No que concerne à comprovação dos efeitos da mora, 

tenho como ausente, uma vez que da análise do “Aviso de Recebimento” 

acostado aos autos informa que a notificação fora encaminhada para 

endereço com número de residência diverso daquele indicado no contrato. 

Com relação a realização do protesto, a jurisprudência tem se posicionado 

no sentido de que para a aceitação de notificação ficta deve o postulante 

demonstrar que esgotou todos os meios possíveis que dispunha para 

localizar o devedor, o que não ficou comprovado no caso. Neste sentido, 

vejamos: 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 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. 

(...) 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. (...)” (TJMT - Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Deste modo, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de comprovar se a parte 

Requerida fora devidamente notificada acerca da mora, ou que foram 

tomadas as providências devidas para tal fim. Em igual prazo, a parte 

Autora deve acostar aos autos comprovante quanto ao recolhimento das 

custas processuais devidas. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARTINS VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. Indefiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de evidência formulado na exordial, mormente por 

considerar o disposto no art. 1º, parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92. Cite-se a 

parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento 
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de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

querendo, se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 09 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001283-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. Indefiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de evidência formulado na exordial, mormente por 

considerar o disposto no art. 1º, parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92. Cite-se a 

parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

querendo, se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 09 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001254-17.2018.8.11.0086

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:

GILNEI ITAMAR KONRAD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Sentença. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Gilnei Itamar 

Konrad. A parte Requerente informa que não pretende o prosseguimento 

do feito, antes mesmo da citação da requerida. Entendo que tal prática 

caracteriza desistência. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e, 

por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 09 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RONSANI (EXECUTADO)

RODRIGO PEDRO RONSANI (EXECUTADO)

IVONE PADILHA RONSANI (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001272-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO INACIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001272-38.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 14.491,80 (quatorze 

mil, quatrocentos e noventa e um mil reais e oitenta centavos), entendo 

que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto que se 

trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos 

contra a Fazenda Pública Estadual. A Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as causas 

inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde estiverem 

instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é pleiteada a 

reposição salarial por ocasião da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

como no caso em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser 

remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova 

Mutum. Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Nova Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA BOSCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000937-19.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 8.901,60 (oito mil, 

novecentos e um reais e sessenta centavos), entendo que este não é o 

Juízo competente para apreciação do feito, visto que se trata de demanda 

com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos contra a Fazenda 

Pública Estadual. A Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de interesses dos 
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Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, com valor até 60 

(sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei 

estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados no foro onde 

estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução 

n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que determinou que as causas inerentes à Lei 

12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, julgadas e executadas 

pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. 

Nessas demandas se incluem aqueles em que é pleiteada a reposição 

salarial por ocasião da conversão de Cruzeiro Real para URV, como no 

caso em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser remetido 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. 

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001292-29.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 39.351,60 (trinta e 

nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), entendo 

que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto que se 

trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos 

contra a Fazenda Pública Estadual. A Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as causas 

inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde estiverem 

instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é pleiteada a 

reposição salarial por ocasião da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

como no caso em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser 

remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova 

Mutum. Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Nova Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000841-04.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), entendo que este não é o Juízo competente para apreciação do 

feito, visto que se trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos contra a Fazenda Pública Estadual. A Lei 12.153/2009 

instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das 

ações cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e 

dos Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, 

§ 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos 

Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a 

existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as 

causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde 

estiverem instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é 

pleiteada a anulação de multa e indenização por dano moral, como no caso 

em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser remetido para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. Desta 

feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000684-31.2018.8.11.0086

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:

JOSIVALDO MARIO DE MELO (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000800-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FERREIRA (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74455 Nr: 2983-71.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VO Braulio Trnasportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Duarte Peres - 

OAB:SC/13412

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 
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de intimar as partes, na pessoa dos seus procurados, para manifestarem 

acerca do retorno da deprecata (fls. 209/222), requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor da decisão de fl. 205.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30437 Nr: 61-04.2006.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vacedir Ronssani - EPP - ME ("Mecanica e Tornearia 

Cascavel")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gross Com. Imp. Exp. Peças Aut. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VACEDIR RONSSANI - EPP - ME 

("MECANICA E TORNEARIA CASCAVEL"), CNPJ: 03164815000102, 

Inscrição Estadual: 13.187.865-4. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(CINCO) DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 08 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94799 Nr: 2931-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johan George Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94869 Nr: 2967-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindstron Bertil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111849 Nr: 6963-84.2017.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS, DRdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:10093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELY REGINA DA SILVA VILANOVA, 

Cpf: 03113816181, Rg: 2.098.315-8, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(dias), sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao processo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 08 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 297-67.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL CONFECÇÕES LTDA, NEIMAR 

RAMALHO DA SILVA, VANIA MARLISE SCARLOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNDIAL CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 

01514937000148, atualmente em local incerto e não sabido NEIMAR 

RAMALHO DA SILVA, Cpf: 80291074120, Rg: 58329304, Filiação: Gilda 

Crispin da Silva, data de nascimento: 11/11/1971, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido VANIA MARLISE 

SCARLOT DA SILVA, Cpf: 41125479191, Rg: 674188, data de nascimento: 

26/01/1970, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - 

BB GIRO RÁPIDO NR 322.808.025, firmado em 27/06/2013. Ocorre que os 

Réus deixaram de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, 

sendo que o valor atualizado da dívida, até janeiro de 2017, perfaz o 

montante de R$179.633,52 (cento e setenta e nove mil seiscentos e trinta 

e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha anexa a ação 

ajuizada. Não obstante o débito decorrente do saldo devedor, também é 

devido ao Requerente os encargos de INADIMPLEMENTO previstos no 

referido contrato. Nestes termos ante os Réus estarem atualmente em 

lugar incerto e não sabido, requer sua citação por Edital, devendo os 

mesmos no prazo legal adotarem as medidas cabíveis.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os requeridos estão em local 

incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em caso de 

inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

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

estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.
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Nova Mutum, 08 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 297-67.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL CONFECÇÕES LTDA, NEIMAR 

RAMALHO DA SILVA, VANIA MARLISE SCARLOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1397-33.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me

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

22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49592 Nr: 672-78.2011.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcanaia Formehl & Formehl Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALCANAIA FORMEHL & FORMEHL 

LTDA., CNPJ: 10202136000138. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(CINCO) DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 08 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 2051-25.2009.811.0086

 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: AMAB, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANAMERY ANANIAS BRITO, Cpf: 

00646352105, Rg: 000091354898-7, Filiação: Jose Vieira de Brito e Maria 

Ananias de Brito, data de nascimento: 07/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Joselandia-MA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar andamento ao processo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 08 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93089 Nr: 1901-97.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPL, MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ANTONIA SERRA PEREIRA, Cpf: 

04000538373, Rg: 033526132007-5, Filiação: Maria Amelia Serra e Jose 

Augusto Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), operadora de produção ii. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar andamento ao processo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 08 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76613 Nr: 238-84.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Aparecido de 

Souza - OAB:13.298

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79101 Nr: 2326-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Fortes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 4537-70.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Vistos.

Certifique a secretaria acerca da tempestividade da contestação 

apresentada às fls. 255/285.

Em seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 346-74.2018.811.0086

 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: Diego Fernandes Lima -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR proposta por 

DIEGO FERNANDES LIMA - EPP em face de ANGELA VACARI, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 74/77, as partes entabularam acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 74/77, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89238 Nr: 4538-55.2015.811.0086

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer A. Caraffini - OAB:13.909, 

Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, certifique a secretaria acerca da tempestividade da contestação 

apresentada às fls. 203/247.

Em seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, certifique a secretaria acerca da tempestividade da contestação 

apresentada às fls. 203/247.

Em seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105331 Nr: 3478-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed - Cuiabá - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN B A DOS SANTOS ME, ELLEN BIANCA 

ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:MT 20.237, Jaqueline Proença Larrea - OAB:MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida pela UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de ELLEN B. A. DOS 

SANTOS ME e ELLEN BIANCA ANDRADE DOS SANTOS, todos já 

qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento às fls. 61, os 

devedores não quitaram os débitos, bem como não ofereceram embargos, 

conforme certidão de fls. 75.

Às fls. 69/70, o autor postulou pela conversão em execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Por fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

EXECUÇÃO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50969 Nr: 2012-57.2011.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14020/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por POSTO 29 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – EPP em face de ANA MARIA 

CAVANI, todos qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

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

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 66.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 3629-81.2013.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, Marcos Tomás Castanha - OAB:4575/MT

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação aos honorários periciais apresentada às fls. 

342/344, intime-se o perito para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca desta.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 3152-92.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednei dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 70, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32178 Nr: 1755-08.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirço de Souza, Valdevino Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 248. Entretanto, condiciono a expedição de 

mandado de penhora, remoção e avaliação do bem ao fornecimento de 

endereço pelo exequente do local onde o bem possa ser localizado para 

tanto.

 Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47359 Nr: 2783-69.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 167. Entretanto, condiciono a expedição de 

mandado de penhora, remoção e avaliação do bem ao fornecimento de 

endereço pelo exequente do local onde o bem possa ser localizado para 

tanto.

 Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88529 Nr: 4131-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lislaine Salete da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 167. Entretanto, condiciono a expedição de 

mandado de penhora, remoção e avaliação do bem ao fornecimento de 

endereço pelo exequente do local onde o bem possa ser localizado para 

tanto.

 Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 7543 Nr: 42-42.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 
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OAB:MT 7.133

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 146 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 18778 Nr: 257-76.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Pavlack

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre os documentos de fls. 232/233.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 187-88.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cheminova Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Nogaroli Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franco da Rocha 

Júnior - OAB:MS-3.350, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/O

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

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 100, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 1449-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTHMANN CIA LTDA - ME, ADILSON 

ROTHMANN, ZENI INEZ DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 55. Entretanto, condiciono a expedição de 

mandado de penhora, remoção e avaliação do bem ao fornecimento de 

endereço pelo exequente do local onde o bem possa ser localizado para 

tanto.

 Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103717 Nr: 2599-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO EVARISTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109990 Nr: 5931-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENES NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 25 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme pleiteado pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75930 Nr: 4506-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Farias de Oliveira, Ivone Farias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gama Transportes Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cley Monteiro Rezende 

- OAB:RO 1349, Pedro Wanderley dos Santos - OAB:RO 1461, 

Telson Monteiro de Souza - OAB:RO 1051

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 138.

Assim, concedo a dilação de prazo de 15 (quinze) dias à exequente.

Decorrido o prazo, determino intimação do exequente para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110873 Nr: 6434-65.2017.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flextronics Internacional Tecnologia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17603A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o petitório de fl. 10.

Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 2900-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lazzaretti - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico a petição inicial não atende 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, pois ausentes os 

fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas 

especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, além do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias.

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, apresentando 

aos autos os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas 

especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, além do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, paragrafo único, do mesmo Código.

Com a emenda a inicial ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, retornem estes conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112636 Nr: 53-07.2018.811.0086

 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: Agropecuária Passo do Lobo Ltda, Rui Belusci, Ingeborg 

Christine Boehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a causídica peticionante para que assine o petitório de fls. 

171/189.

Em seguida, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 3222-70.2016.811.0086

 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: Marcos Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a sentença recorrida de fls. 67/68, por seus próprios 

fundamentos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78100 Nr: 1526-67.2014.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva 

(CRCMT) - OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO em face de IVONE MOREIRA DOS 

SANTOS, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 34, o exequente informou a quitação do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89595 Nr: 4761-08.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Dall'Ago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Bariviera, Milene Bariviera, Nadyr 

Gabrieli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

CHRISTIAN DALL’AGO em face de JAIME BARIVIERA, MILENE BARIVIERA 

e NADYR GABRIELI, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 75, o exequente informou a quitação do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Defiro o requerimento de fl. 75, ficando condicionada a baixa das 

averbações premonitórias nas matriculas dos imóveis ao pagamento de 

eventuais taxas cartorárias.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38741 Nr: 1705-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gilberto Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 194/195 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

pleiteado pelo exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99540 Nr: 6010-57.2016.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – SICREDI 

OURO VERDE em face de ARAGUAIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

todos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento às fls. 67, a 

devedora devidamente citada não quitou os débitos, bem como não 

ofereceu embargos, conforme certidão de fls. 76.

Às fls. 81, o autor postulou pela conversão em execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Por fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70516 Nr: 3491-85.2011.811.0086

 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: Nelson Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerente Nelson 

Bressan, em face da sentença de fls. 232/248, alegando que o decisum 

estaria eivado de contradição/omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 252.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27149 Nr: 189-58.2005.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cheminova Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Siegloch Ziesmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franco da Rocha 

Júnior - OAB:MS-3.350, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Oficie-se à Conta Única para que proceda a vinculação nos autos dos 

valores penhorados via sistema Bacenjud às fls. 139/140.

Outrossim, considerando que o executado embora devidamente intimado 

da penhora realizada via DJE, deixou transcorrer in albis para 

manifestação, conforme certidão de fl. 146.

Assim, providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores de fls. 139/140, em conta de titularidade da 

empresa requerente, a ser informada nos autos, uma vez que a conta 

informada às fls. 152/153 é de titularidade do escritório de advocacia dos 

causídicos requerentes, os quais não tem poderes específicos para 

receber valores, conforme procuração carreada à fl. 05.

No mais, antes de apreciar o pedido de nova penhora, determino que se 

aguarde a liberação dos valores penhorados anteriormente nos autos, 

com as respectivas correções, cujo valor deverá ser deduzido do crédito 

a ser recebido pelo exequente.

 Assim, após a liberação dos valores, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos calculo atualizado da 

dívida.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001382-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOMINGOS SANCHES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001382-37.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: EDIVALDO DOMINGOS SANCHES - ME EXECUTADO: TANIA 

CRISTINA DA COSTA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 9 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA VALANDRO FIRMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM null REQUERENTE: ELEGANCE FOTO 

E VIDEO COMERCIO LTDA - ME REQUERIDO: EMILIA VALANDRO FIRMINO 

Vistos, etc. Recebo a petição inicial e os documentos que a acompanham, 

vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. 
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Considerando a regularidade do feito, designe a Secretaria Judicial data 

para realização de audiência de conciliação, intimando-se as partes. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. null Nova Mutum/MT, 9 de julho de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001409-20.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NATHILON DE LIMA CAVALCANTE REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 9 de julho 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.: 116242 Nr: 1959-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Jovino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Michel 

Jovino da Silva.

À fl. 108, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, para 

constar na parte dispositiva da exordial acusatória a tipificação do delito 

descrito no art. 244-B do ECA, em razão dessa descrição não estar 

contida na denúncia formulada inicialmente em decorrência de um erro 

material.

Da leitura da peça acusatória, verifica-se que embora a parte dispositiva 

tenha deixado de mencionar o tipo penal do crime de corrupção de 

menores em que, em tese incorreu o acusado, a conduta encontra-se 

descrita na narrativa dos fatos (fls. 05/06), da seguinte maneira: “Consta, 

ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o indiciado Michel 

Jovino da Silva corrompeu o adolescente Josivaldo do Vale com ele 

praticando a infração penal”.

Assim, não há necessidade de aditamento da denúncia, notadamente 

porque, conforme cediço, o acusado se defende dos fatos que lhe foram 

imputados e não da capitulação da denúncia. Além disso, há que se 

considerar que a instrução processual no presente feito sequer foi 

iniciada, não havendo que se falar em qualquer óbice ao exercício do 

direito de defesa.

Todavia, visando evitar qualquer nulidade, determino a intimação da 

Defesa do acusado para ter ciência da presente decisão, podendo esta, 

caso queira, apresentar nova resposta à acusação.

 No mais, aguarde-se a audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 18/07/2018, às 16h30min.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103547 Nr: 2477-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdAS, LLM, RGB, JRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa do réu Rafael Gonçalves Belém (fl. 446).

Dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública 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.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando a convocação desta magistrada pelo Tribunal Regional 

Eleitoral (Of.Circ.03/2018/GAB-PRES), adio a sessão de julgamento outrora 

aprazada para o dia 03 de agosto de 2018, às 09h00min.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118010 Nr: 2791-65.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Conceição Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 INTIMAÇÃO do réu através dos advogados, para manifestarem-se sobre 

o Cálculo de Pena lançado às fls. 42. No prazo legal.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 1735-69.2011.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:14186/MT

 Vistos.

Considerando que fora proferida sentença no feito em apenso, declarando 

como ilegal a cobrança de juros capitalizados, acaso incluídos 

indevidamente no cálculo do débito, bem como que, a efetiva incidência de 

tal encargo tem o condão de afastar a mora da parte requerida, mormente 

por se tratar de cláusula abusiva durante o período de normalidade do 

contrato, determino que se aguarde o trânsito em julgado da sentença do 

feito em apenso e, posteriormente, efetue-se, a parte autora, no prazo de 

10 (dez) dias, o cálculo do débito com a capitalização simples, ou 

comprove que esta fora a forma de capitalização utilizada nos cálculos de 

fl. 33, a fim de ser possível aferir acerca de eventual cobrança ilegal pela 

parte autora durante o período de normalidade.

Apresentado o cálculo, intime-se a parte requerida para sobre ele se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67986 Nr: 2761-97.2014.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 2208-89.2010.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE AKYEMI TOYAMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON YOSHIHARO TOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 141/154 eis que a pretensão de expedição de 

alvará e/ou transferência do valor a ser sobrepartilhado já foi analisada e 

refutada por objeto da decisão de fl. 140.

No mais, cumpra-se referida decisão integralmente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39541 Nr: 375-65.2012.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Em consequência, julgo improcedentes os pedidos de limitação dos juros 

em 12% ao ano, não incidência de TAC e TEC nos contratos nº 

2001106044, 2002014131, 2002006893 e nº 2003012439, e repetição em 

dobro do indébito.Saliente-se que a diferença entre o valor apurado por 

intermédio dos cálculos a serem realizados com estribo nas premissas 

acima, deverá ser compensada com o restante do débito em aberto ou 

restituída ao autor de forma simples, a ser apurada em futura liquidação de 

sentença na forma do art. 509, §2º do Código de Ritos.Sobre os valores a 

serem eventualmente restituídos incidirão correção monetária pelo INPC, a 
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partir do pagamento das parcelas referentes ao contrato objeto deste feito 

pelo requerente, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

das custas processuais “pro rata” e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devido aos patronos 

“ex-adversos”, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Traslade-se cópia deste 

“decisum” para os autos principais de código nº 38191.Transitando em 

julgado a presente sentença, arquive-se procedendo às baixas de estilo e 

anotações de praxe, inclusive na distribuição, observando o disposto nos 

Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60491 Nr: 1573-40.2012.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAVCF, NVC, DPDSP, SDDSVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - OAB:3379

 Vistos.

Intime-se a Defensória Pública do Estado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a consulta realizada no sistema INFOSEG, conforme informado 

à fl.100v.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63784 Nr: 2521-45.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do ajuizamento da ação (01/10/2013 – fl. 05), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §

§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e 

de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 

85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome da segurada: Arnaldo Ferreira dos Santos; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda 

mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 01/10/2013 

(data do ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário 

mínimo; f) data do início do pagamento: mantenha-se o 

benefício.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 2606-31.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

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

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e despesas de ingresso, 

bem como de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63874 Nr: 2608-98.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDENOR LEMOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

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

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e despesas de ingresso, 

bem como de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63926 Nr: 2668-71.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIMAR MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Vistos.

Primeiramente, revogo a decisão de fl. 306, mormente por ser 

desnecessária a produção de prova testemunhal para o deslinde do feito, 

uma vez que se trata, apenas, de matéria de direito.

Sem prejuízo, considerando que não há a juntada do instrumento de 

contrato firmado entre as partes, o qual é imprescindível ao desate da liça, 

bem como que, “in casu”, não houvera a inversão do ônus da prova (fls. 

288/293), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar referido instrumento contratual, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo retro, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 2897-94.2014.811.0012

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 333 de 478



 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, GERCINO 

CAETANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SILVA BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHÃES FARIA 

NETO - OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000234-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BAZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CAMPOS SOBRINHO (RÉU)

PAULO CEZAR DE LARA (RÉU)

ANDREA TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

IMOBILIARIA NOVA BRASILIA S/C LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000234-19.2018.8.11.0012. 

AUTOR: ANTONIO CARLOS BAZAN RÉU: ANDREA TEIXEIRA DA SILVA, 

PAULO CEZAR DE LARA, IMOBILIARIA NOVA BRASILIA S/C LTDA, JOSÉ 

CAMPOS SOBRINHO Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer. A 

Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se a parte autora para, em 15 

dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar sua alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, por exemplo: as cópias de suas últimas declarações 

de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites, extratos atualizados de contas bancárias de sua titularidade, 

contas de consumo habitual do lar, etc. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 9 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 89710 Nr: 2484-76.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA OLIVEIRA DO CARMO, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA, solidariamente, que forneçam ao assistido, JOÃO 

VICTOR DO CARMO ALMEIDA o tratamento home care, na modalidade 

atenção domiciliar, constituído, no mínimo pelos seguintes serviços: I) 

atendimento com médico neurologista 01 (uma) vez por mês; II) 12 (doze) 

atendimentos de fisioterapeuta por mês, sendo 03 (três) sessões por 

semana; III) 06 (seis) atendimentos de fonoaudiólogo por mês, sendo 02 

(duas) vezes por semana; IV) 12 (doze) horas atendimento de técnico de 

enfermagem diariamente, 30 (trinta) dias no mês; além de outros 

tratamentos prescritos pelos médicos para a sua recuperação e tudo o 

que for necessário para garantir o atendimento especializado.Confirmo a 

decisão liminar de folhas 67/68, excluindo a aplicação de multa diária, 

sendo que, a fim de evitar a descontinuidade do tratamento de saúde, 

procedo ao bloqueio de valores referentes ao período de três 

meses.Expeça-se alvará de levantamento dos valores já bloqueados, no 

montante de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), em nome da 

Clínica Toyama – ME, Banco do Brasil, Agência 1322-6, Conta Corrente 

22.660-2, CNPJ: 17.003.750/0001-10. Atendando-se para o Art. 1°, §1°, do 

Provimento n° 68/2018, o qual estabelece que o levantamento somente 

poderá ser efetivado 02(dois) dias após o esgotamento do prazo para 

recurso.Posto isso, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.Deixo de condenar os réus ao pagamento das 

custas e despesas processuais, eis que isentos por Lei.Matéria Sujeita ao 

reexame necessário.Após o trânsito em julgado, e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105529 Nr: 3556-64.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARDT RAMMINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Ref. 19: O Patrono do sentenciado requer a redesignação da audiência de 

custódia, eis que foi intimado a comparecer perante o Juízo da Vara Única 

da comarca de Campinápolis-MT para audiência previamente designada.

Assim sendo, defiro o requerimento da Defesa e redesigno a audiência de 

custódia agendada a ref. 4 para o dia 10 de julho de 2018, às 15h10min 

(horário de Cuiabá).

Comunique-se a administração penitenciária quanto a alteração da data da 

solenidade, requisitando a apresentação do preso.

Ciência ao MP e à Defesa.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105542 Nr: 3563-56.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO RAMMINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Ref. 19: O Patrono do sentenciado requer a redesignação da audiência de 

custódia, eis que foi intimado a comparecer perante o Juízo da Vara Única 

da comarca de Campinápolis-MT em audiência previamente designada.

Assim sendo, defiro o requerimento da Defesa e redesigno a audiência de 

custódia para o dia 10 de julho de 2018, às 15h10min (horário de Cuiabá).

Comunique-se a administração penitenciária quanto a alteração da data da 

solenidade, requisitando a apresentação do preso.

Ciência ao MP e à Defesa.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-41.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000239-41.2018.8.11.0012. 

AUTOR: LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I- Ponderando a alegação de pobreza e 

diante da natureza da ação, defiro a concessão dos benefícios da justiça 
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gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de 

revogação. II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos 

termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai 

da própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem 

por hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às 

audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, 

ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual. III- 

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação. IV- Com a 

resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação. V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à 

concessão do benefício previdenciário pleiteado constitui matéria que 

exige instrução probatória. Consigno que a natureza alimentar dos 

benefícios previdenciários, por si só, não basta para configurar o 

preenchimento do segundo requisito legal da tutela de urgência, a saber, 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que ausentes os requisitos 

legais. VI- Cumpra-se. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 6 de julho de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARBOSA DE SANTANA VARGAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000244-63.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: CLAUDIA BARBOSA DE SANTANA VARGAS EXECUTADO: 

ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS 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: - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os 

que se vencerem no curso desta execução; - comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade de pagar os alimentos objeto da presente ação, 

sob pena de protesto e de ser decretada sua prisão civil, nos termos do 

art. 528, § 3º e seguintes 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. Nova 

Xavantina/MT, 6 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-32.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUTRA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 1000162-32.2018.8.11.0012 REQUERENTE: 

ANDERSON DUTRA LUCIANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista 

não ter havido tempo suficiente para expedição de citação, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 28 de agosto de 2018, às 07h20min, 

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. Cite-se a parte Reclamada, advertindo-a de que o 

seu não comparecimento acarretará na decretação de revelia. Nova 

Xavantina, 09 de julho de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010713-88.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BERNARDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010713-88.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

BERNARDES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Em analise aos 

autos verifica-se que a parte reclamada não realizou o pagamento 

espontâneo no valor de R$ 8.590,89 (oito mil quinhentos e noventa reais e 

oitenta e nove centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o id 

12051923. Desta forma, recaindo sobre o valor a ser pago multa de 10%, 

somado a o valor da multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme acórdão id 11220865- pag.01/02. Verifica-se que no id 

13250772, foi devidamente certificado que a parte reclamada não 

impugnou a execução de sentença. É o breve relato. Decido. Tendo em 

vista a informação do depósito dos valores conforme id’s 12580964 e 

12580967, necessária à expedição do alvará competente para liberação 

dos valores apontados, em favor da parte exequente. Expeça-se o devido 

alvará judicial eletrônico, conforme Resolução 11/2014 no SISCONDJ, para 

levantamento do valor depositado. Intime-se a parte reclama para que 

efetue o pagamento da multa fixada, assim como o valor de 10%, 

apresentada pela a parte autora id’s 13283985 e 13283985, sob pena de 

penhora on-line. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências. Nova Xavantina-MT – 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BARBIERI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja citada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento, referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de citação a ser cumprido ou ofereça os 

meios para o cumprimento.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18250 Nr: 2320-98.2006.811.0044
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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: Município de Paranatinga - MT, Francisco Carlos 

Carlinhos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Corso Martins e Silva, João 

Batista Martins da Silva, Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, Orivaldo Gonçalo Alves de Arruda, José Izidoro 

Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aires Vigo - OAB:84934/SP, 

Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139.970/SP, Giselle Batista de 

Oliveira - OAB:14569-A, Giselle Batista de Oliveira - OAB:216288/SP, 

Osvaldo Nilton Rossatti - OAB:219614/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 1.023 do Novo Código de Processo 

Civil, abra-se vista a parte embargada para se manifestar acerca da 

petição acostada às fls. 967, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71286 Nr: 2129-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Neres Facco, Weslley Neres Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 23812 Nr: 2584-47.2008.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laminados Paranatinga Ltda, Braz Dela Justina, 

Indústria e Comércio de Madeiras Medianeira Ltda, Selito Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Embramad - Empresa 

Brasileira de Madeiras Ltda, Banco Safra S/A, Intermedium Crédito 

Financiamento e Investimento S/A, Banco Paulista S/A, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Trizolini - 

OAB:192.978/SP, Fabio de Alencar Karamm - OAB:184.968/ SP, 

Gustavo Sanches Estevam - OAB:207.059/SP, João Roas da Silva - 

OAB:98981/MG, Martin Muller Martins Pardal - OAB:155.850- E

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66583 Nr: 285-19.2016.811.0044

 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: J. Garcia & Cia Ltda - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53778 Nr: 2981-33.2013.811.0044

 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: Cristina Izabel Hagmussi Angelim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55027 Nr: 1043-66.2014.811.0044

 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: Sônia Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57520 Nr: 2777-52.2014.811.0044

 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: Francisco Xavier Ferreira, Benedita Xavier de Matos 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Matos Ferreira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2777-52.2014.811.0044 código 57520

ESPÉCIE: Interdição

PARTE REQUERENTE: Francisco Xavier Ferreira e Benedita Xavier de 

Matos Ferreira

PARTE REQUERIDA: Lucas de Matos Ferreira

INTIMANDO(A, S): AUSENTES E DESCONHECIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/09/2014

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, dos termos 

e sentença proferida nos autos a seguir transcrita, em obediência ao 

disposto artigo 755,§3° do Novo Código de Processo Civil e no artigo 9°, 

inciso III, do CPC.

SENTENÇA: Vistos. Franciso Xavier Ferreira e outra requereu a interdição 

de Lucas Matos Ferreira, alegando em síntese, que o interditado é 
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deficiente mental, e que encontra-se incapacitado de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, requerendo sua nomeação como 

curadora do mesmo (fls. 04/06). Recebida ação, foi designado 

interrogatório do interditando. Em seguida, foi realizada audiência, 

procedendo-se o interrogatório do interditado (fl. 16/18). Impugnação 

apresentada pela curadora nomeada (fls. 22/24). Laudo médico 

colacionado às fls. 33. Em seguida, a parte autora pugnou pela 

homologação do laudo pericial. Instado a manifestar, o Ministério Público se 

manifestou pela decretação da interdição (fls. 35/verso). É o relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de interdição ajuizado por Marcia da Silva 

Parreira requereu a interdição de Francisco dos Santos. A interdição é 

medida judicial que visa amparar àqueles que não possuem o 

discernimento necessário à prática dos autos da vida civil, sendo 

declarados absolutamente incapazes. Maria Helena Diniz, em seu Código 

Civil Anotado, Saraiva, 10ª Ed., ps.11/12, aduz sobre tema: Falta de 

discernimento para a prática de atos da vida civil resultante de 

enfermidade ou deficiência mental. Inserem-se aqui os que, por causa de 

ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não têm condições 

de reger sua pessoa ou administrar seus bens, devendo ser 

representadas por um curador (CC, art. 1.767, I), tais como: portadores de 

enfermidades físico-psíquicas (demência afásica; paranóia; psicastenia; 

psicose tóxica; psicose autotóxica; psicose infectuosa; paranóia; 

demência arteriosclerótica; demência sifilítica; doença neurológica 

degenerativa progressiva etc.), deficiência mental ou anomalia psíquica, 

incluindo psicopatas, maníacos, imbecis e loucos furiosos ou não (RJTJSP, 

82:51, 252:78; JSTJ, 75:185; RT, 625:166 e 468:112). Todavia, é preciso 

esclarecer que imprescindível será que se tenha um estado duradouro, 

que justifique a interdição, ainda que seja interrompido por intervalos de 

lucidez (RT, 415:358, 436:74, 447:63, 455:68, 465:100, 467:163, 485:70, 

503:93 e 506:75; Ciência Jurídica, 7:145 e 43:118). A senilidade, por si só, 

não é causa de restrição da capacidade de fato (RT, 427:92, 275:391, 

305:265 e 441:105; RF 214:155), porque não pode ser considerada 

equivalente a um estado psicopático, salvo se originar um estado 

patológico, como a arteriosclerose, que afete a faculdade mental, tornando 

impossível a manifestação do pensamento, e, conseqüentemente, a 

regência de si próprio e a administração de bens (RT, 224:189 e 325:165). 

Nesse viés, é de bom alvitre ressaltar que, para que seja realizada a 

interdição, imprescindível constatar a caracterização da ausência de 

entendimento para a prática do ato ou a impossibilidade de expressão da 

vontade determinada por uma causa duradoura, ou seja, necessidade de 

prova documental através de laudo médico regido por expert. No caso em 

testilha, o laudo pericial concluiu que o interditado é absolutamente incapaz 

para reger sua pessoas e seus bens. Logo, necessário que lhe seja 

nomeado curador para administração de seus interesses, consoante 

entendimento jurisprudencial: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. LAUDO DO ART. 1.183 DO CPC DECLARANDO QUE A 

DOENÇA QUE ACOMETE A INTERDITANDA PODE COMPROMETER SEU 

DISCERNIMENTO SE NÃO MINISTRADO O ADEQUADO TRATAMENTO. 

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA VERIFICAR A 

INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1 - A interdição é um instituto com 

caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que 

constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é 

imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de 

privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é 

incapaz, o que justifica a realização de criterioso exame pericial e sua 

relevância no julgamento da lide. [...] (TJ-PE - APL: 2710561 PE , Relator: 

Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 17/04/2013, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2013). Assim, antes as provas 

coligidas nos autos e sendo comprovada a incapacidade permanente do 

interditado para os atos da vida civil, não vejo empecilho que possa 

obstruir a pretensão do requerente. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I do CPC, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de decretar a 

interdição de Lucas de Matos Ferreira, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

3.º, inciso II, do Código Civil, nomeando-lhe curador Francisco Xavier 

Ferreira. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3.º, do Novo Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. P. I. C. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Paranatinga/MT, 20 de junho de 2017. Jorge Hassib Ibrahim Juiz Substituto. 

Eu, Lauriane Izabele Alves de Oliveira, estagiária de Direito., digitei.

 Paranatinga - MT, 3 de abril de 2018.

Zélia Alves Bispo da Silva

 Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74698 Nr: 3478-42.2016.811.0044

 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: IRENE TOBIAS DE OLIVEIRA, JEOVÁ TOBIAS VIEIRA, 

IVONE VIEIRA DA SILVA, TOBIAS ANTONIO VIEIRA, JOEL TOBIAS VIEIRA, 

IVANETE DA SILVA VIEIRA, ANTONIO ARNALDO VIEIRA, INÊZ DA SILVA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseé Tobias Vieira, LUCI SOARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VILA REAL - 

OAB:30341, Fernando Martins Gonçalves - OAB:17.449-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 276-72.2007.811.0044

 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: Beatriz de Moura Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente foi devidamente intimada para 

manifestar acerca do cumprimento do acordo homologado às fls.237, e 

esta quedou-se inerte, arquive-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88962 Nr: 1999-43.2018.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Alves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 89286 Nr: 2175-22.2018.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Espuma e Colchões Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio & Sampaio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO DA PENHORA a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3583 Nr: 41-86.1999.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Melo & R. Melo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT, Humberto 

Sousa Lima Falconi - Procurador da Fazenda Nacional - OAB:108072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 293 Nr: 584-94.1996.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Evaristo Pereira Guedes, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:4729-A/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Joaquim Martins Siqueira 

Neto - OAB:3.777/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 1024-89.2016.811.0044

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dutra Vilarinho, Nair Salviano Vilarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludovico Antônio Merighi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53659 Nr: 2854-95.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvinda Rodrigues Galdino

 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

 Vistos.

Defiro como requer à fl. 252, proceda o desarquivamento.

Retornando os autos ao cartório, retornem os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 457 Nr: 945-14.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Siqueira & Cia Ltda, Jaime Dias Pereira 

Filho

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

OAB:4729-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 1987-15.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evaristo Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 24031 Nr: 59-58.2009.811.0044

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Medianeira Ltda, Braz 

Dela Justina, Rafael Dela Justina, Laminados Paranatinga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embramad - Empresa Brasileira de Madeiras 

Ltda, Intermedium Crédito Financiamento e Investimento S/A, Banco Safra 

S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Paulista S/A, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Trizolini - 

OAB:192.978/SP, Fabio de Alencar Karamm - OAB:184.968/ SP, 

Gustavo Sanches Estevam - OAB:207.059/SP, João Roas da Silva - 

OAB:98981/MG, Martin Muller Martins Pardal - OAB:155.850- E

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 
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com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80503 Nr: 2475-18.2017.811.0044

 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 Aparecida de Jesus, Alcides Jose Medanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):AUSENTES E DESCONHECIDOS

Nome e cargo do digitador:LAURIANE IZABELE ALVES DE OLIVEIRA, 

estagiária de Direito

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5568 Nr: 646-95.2000.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceno Ramos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARLEY DA SILVA 

CAMARGO, para devolução dos autos nº 646-95.2000.811.0044, 

Protocolo 5568, 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): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 857-48.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos Schuster, Edemar Inácio Schuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-A, Rafael Barion de Paulo - OAB:11.063/B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 59595 Nr: 337-49.2015.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linda Bertuol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPM Empreendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Dyogo Costa Marques - OAB:11.084/MT, Nadja Laura 

Pleutim de Deus - OAB:10382/MT, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Bertrand Silva Thé - 

OAB:, Décio José Tessaro - OAB:3.162/MT, Kézia G. da S. Saragiotto 

- OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. 347/356.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 18351 Nr: 2428-30.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Ribeiro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Ribeiro Martins - 

OAB:4.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 1860-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uver Montalvao Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 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: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 20517 Nr: 1979-38.2007.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enoque Pereira da Silva, Roseli de Fátima 

Pratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 2404-16.2017.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Têxtil Condor Cotton Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - OAB:5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66474 Nr: 232-38.2016.811.0044

 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): Carlos Henrique 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 Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 60480 Nr: 761-91.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 20515 Nr: 1977-68.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Xavier Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 227-50.2015.811.0044

 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): Alvina Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar novo endereço 

da requerida, umas vez que não foi encontrada conforme certidão de fls. 

44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72430 Nr: 2583-81.2016.811.0044

 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: Eulicio Martins Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca da petição 

juntada de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63019 Nr: 1871-28.2015.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Silva, Maria Jose Machado

PEREIRA SOUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61100 Nr: 1021-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anicásio Martins de Oliveira

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

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 340 de 478



com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar nos autos a guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27176 Nr: 166-68.2010.811.0044

 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): Stefani Benjamim Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27021 Nr: 7-28.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi, Ana Maria Lopes 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 13975 Nr: 557-96.2005.811.0044

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

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

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. E Com de Carrocerias Pohl Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pinto Garcia - 

Procurador Federal do IBAMA - OAB:, EDSON ALVELLOS 

FERNANDES - OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 87566 Nr: 1266-77.2018.811.0044

 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): Maria Aparecida de França Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 87288 Nr: 1081-39.2018.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudenei Mussi, SEDMAR SERVICOS 

ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES MARINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83834 Nr: 4163-15.2017.811.0044

 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: Romario Rsirobowe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83831 Nr: 4160-60.2017.811.0044

 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: Licinio Tserewamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 
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contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83724 Nr: 4107-79.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanoel Cezar Ubuhu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83209 Nr: 3864-38.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Silva Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83203 Nr: 3858-31.2017.811.0044

 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: Nataniel Antonine Vilalba Venturini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87359 Nr: 1121-21.2018.811.0044

 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: Ana Maria 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GERALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, manifestar-se sobre os termos da 

petição juntada no ID nº 14039498, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO TSIPETSEWE (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)

 

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: 1000091-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DE JESUS VAZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000090-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000089-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 
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contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 1971-12.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o requerimento do Banco Autor e determino a 

conversão da presente Ação de Busca e Apreensão para Execução 

Extrajudicial.1. Cite-se a parte executada, para, no prazo de 03 dias, pagar 

a dívida [art.827 e art.829 do CPC], acrescida de honorários de 10% e 

custas processuais, advertindo-a de que o prazo para oferecer embargos 

à execução é de 15 [quinze] dias, contados da data da juntada aos autos 

do mandado de citação e independentemente de prévia segurança do juízo 

[arts.914 e ss do CPC].2. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% [trinta por 

cento] do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderá a parte executada requerer seja admitida a pagar o restante em 

até 6 [seis] parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% [um por cento] ao mês [art.916 do CPC].3).8. A PENHORA deverá 

incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, nos termos do art.831 

do CPC. Intimem-se.Cumpra-se. Diligências necessárias.Peixoto de 

Azevedo/MT, 09 de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86138 Nr: 3025-76.2017.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 3025-76.2017.811.0023 (86138)Vistos.EDMAR KOPLLER 

HELLER e CLEUSELLI MISSASSE HELLER ajuizaram AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de LUIS CARLOS RODRIGUES DOS 

SANTOS.Realizado laudo de constatação e avalição (fls.291-295).A área 

foi avaliada em R$5.760.000,00 (Cinco milhões setecentos e sessenta mil 

reais) (fls.294). 1 - QUANDO AO ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE DE 

PARTE ).Desta forma, improcedem os argumentos de ilegitimidade de parte 

ativa, formulado pelo Requerido, razão que se rejeita a preliminar.;2) – 

Designa-se AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO prévia para o dia 16/10/2018, 

às 14h00min.3) Expeçam-se mandados de intimação pessoal das partes e 

procuradores e das testemunhas arroladas as fls.23-24da inicial;4) 

Intime-se a parte Autora para promover o devido recolhimento das guias 

do oficial de justiça no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão do 

direito de prova;Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Peixoto 

de Azevedo-MT, 09 de julho de 2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000229-61.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 88,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 21/08/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. 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, 9 de julho 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: 1000229-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000229-61.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 88,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Sr. Jones Everson Cardoso Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da autora nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 9 de julho 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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Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81216 Nr: 3393-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDdlVCdPeL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHD, GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 O instituto da prescrição acarreta a extinção da punibilidade, ou seja, se 

refere à aplicação da pena, que é matéria da autoridade julgadora, não 

devendo, ser objeto de análise da comissão. Todavia, como a defesa do 

acusado provocou a discussão do assunto, a comissão irá abordá-la no 

relatório de forma condicional, reservando a decisão à autoridade 

julgadora.

 No mais, intime-se o advogado do Requerido Rui Demarchi, para que 

cessado o prazo da suspensão deferida em audiência, apresente a 

defesa no prazo legal. Após, a Comissão designará nova data para 

interrogar os Requeridos.

 Intime-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139129 Nr: 3299-70.2017.811.0013

 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: Eliete Leite de Souza, Ana Claudia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

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

OAB:5736/MT

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Gomes Barbosa

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico que, em decorrência da juntada do Laudo Pericial, INTIMO a parte 

requerida para manifestar acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61895 Nr: 2235-35.2011.811.0013

 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: Leonides Medina Santos

 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 que remeti o expediente de intimação para publicação via DJE, 

como segue: "INTIMO o douto advogado da parte autora para que 

providencie o pagamento da guia para desarquivamento, no prazo de 

10(dez) dias".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5302 Nr: 1462-10.1999.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMASP MADEIRAS LTDA, LUIZ CARLOS 

SPOLADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Intime-se o executado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82157 Nr: 4410-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada nos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para 

contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128203 Nr: 7276-07.2016.811.0013

 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: MARLY MARIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, a impugnação juntados nos autos em 

ref.87 é tempestiva, portanto abro vistas ao requerente para manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80904 Nr: 3059-57.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Ferreira de Oliveira, Juliana Ferreira de 

Oliveira, Celia de Oliveira dos Santos, Reinaldo Serafim de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para proceder a habilitação dos 
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herdeiros nos autos, conforme petição de folhas 137v, e apresentar 

cáculos individualizado para cada herdeiro, para expedição das 

Requisições de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 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: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique Nunes Paz - 

OAB:OAB/DF 19.260, LUCIANO VALENTIM DE CASTRO - OAB:21487

 Vistos.

Diante da alegação anterior, intime-se o requerido para que esclareça 

quais provas pretende produzir.

Aguarde-se ainda a data designada para audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165590 Nr: 2978-98.2018.811.0013

 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: RAPHAEL CISNEIROS JÚNIOR, LEILA ABDO CISNEIROS, 

ESPÓLIO DE FRANCISCO ROBERTO CISNEIROS, ELIZA CASTRO 

RODRIGUES CISNEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Almiro Bihl, DIRCE SIMIONI BIHL, Marizete 

Aparecida Strapasson Simioni, Hamilton Sebastião Simioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146750 Nr: 6498-03.2017.811.0013

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Carvalho de Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da celebração do acordo. Revogo a sentença que julgou extinto o 

feito sem resolução do mérito acolhendo os embargos..

Intimem-se as partes. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163225 Nr: 1854-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joasio Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 10140 Nr: 218-75.2001.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUAPORÉ LTDA, Antonio Mágio 

Neto, Hailton Mágio, Francisco Mágio, Carlos Mágio, Dorival Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada nos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para 

contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128911 Nr: 7645-98.2016.811.0013

 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: Francisco Rodrigues Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

73, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112909 Nr: 1175-51.2016.811.0013

 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: SONIA MARIA DA SILVA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

98, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146026 Nr: 6159-44.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 
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dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, esclarecer que a Data 

de Início do Benefício – DIB, qual seja: 18/10/2016.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119292 Nr: 3291-30.2016.811.0013

 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: LUIZ CARLOS CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Tendo em vista eu na fundamentação, referindo-se ao laudo, fica claro 

que a sentença afirma que: “Tendo em vista que o laudo médico ao 

responder o requisito nº 5, afirma que o autor tem incapacidade total e 

permanente”. E ao final, há uma contradição concedendo apenas auxílio 

doença, sem converter em aposentadoria por invalidez.

 II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, para alterar o 

dispositivo para: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data do requerimento 

administrativo em 14 de maio de 2016, EQUIVALENTE A 100% DOS 

SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO, inclusive 13º, calculado na forma do art. 

61 da Lei 8.213/1991, que converto para aposentadoria por invalidez”.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118892 Nr: 3169-17.2016.811.0013

 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: ZENIL CATARINA SORUBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112066 Nr: 920-93.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BEZERRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154286 Nr: 10051-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136094 Nr: 1999-73.2017.811.0013

 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: APARECIDA MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147822 Nr: 6963-12.2017.811.0013

 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: NEUZETE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando o feito observo que foram proferidas duas sentenças, 

devendo ser revogada a segunda de ref. 54, diante disso revogo a 

respectiva sentença.

 Devendo ser considerada a sentença a de ref. 31.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164718 Nr: 2506-97.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Marlene Barbosa Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARNEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo extinto o feito, diante da desistência, nos termos do art. 485, VIII do 

NCPC.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157004 Nr: 11310-88.2017.811.0013

 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: LUCINDA DE ARAUJO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:OAB/MT20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 08 de junho de 2017.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135434 Nr: 1655-92.2017.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, Clotildes 

Caetano da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Anote-se onde couber

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161876 Nr: 1249-37.2018.811.0013

 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: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DA SILVA VELOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.817/O

 Intimem-se as partes para que apresentem quais provas pretendem 

produzir no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 8117-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B F ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA ME, 

ELCIMAR SILVA BORGES

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 2672-03.2016.811.0013

 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: RUBENS RIBEIRO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Benedito Nassarden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927/A

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, na forma do art. 

487, I, do CPC, para determinar ao autor/reconvindo a ENTREGA, ao 

requerido/reconvinte, das 62 (sessenta e duas) cabeças de gado, 

marcadas com “27”, com idade entre 25 a 36 meses.DETERMINO, 

subsidiariamente, em caso constatada a impossibilidade de se devolver as 

62 reses marcadas com “27”, ao autor/reconvindo a ENTREGA de outras 

62 reses bovinas nos lugar das faltantes, com as mesmas características 

de idade.CONDENO ainda o autor/reconvindo ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico 

obtido pelo requerido/reconvinte, na forma do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167158 Nr: 3725-48.2018.811.0013

 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: Sebastião André de Araújo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 1º/08/2018 às 13h30. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122707 Nr: 4730-76.2016.811.0013

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Constituo, de pleno direito, o título executivo judicial.

Intime-se o exequente para que requeira o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140418 Nr: 3894-69.2017.811.0013

 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: Genivaldo Ferreira de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o desarquivamento, certifique-se se houve o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19753 Nr: 3584-54.2003.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARLOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 10278-48.2017.811.0013
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mlds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132397 Nr: 359-35.2017.811.0013

 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: Valdeci Barbosa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147822 Nr: 6963-12.2017.811.0013

 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: NEUZETE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou do pedido administrativo à 

autarquia, o que for mais antigo, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os valores da pensão desde a data de falecimento dos genitores, bem 

como, honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º e incisos do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

adriana alves de araújo (RÉU)

GILVANE JOSE DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000578-94.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARLUCE ALVES DE SOUZA RÉU: GILVANE JOSE DE ARAUJO, ADRIANA 

ALVES DE ARAÚJO Vistos. RECEBO a petição de folhas retro como 

emenda da inicial e, presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 

do NCPC, deve-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 31 de agosto de 

2018, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 12 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito
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adriana alves de araújo (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000578-94.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARLUCE ALVES DE SOUZA RÉU: GILVANE JOSE DE ARAUJO, ADRIANA 

ALVES DE ARAÚJO Vistos. RECEBO a petição de folhas retro como 

emenda da inicial e, presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 

do NCPC, deve-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 
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mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 31 de agosto de 

2018, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 12 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 1563-80.2018.811.0013

 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: ANA PAULA DE SOUZA FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165046 Nr: 2696-60.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DA PAIXAO VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165876 Nr: 3101-96.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167825 Nr: 4030-32.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA LIMA

 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 de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165526 Nr: 2955-55.2018.811.0013

 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: Marly Dinair Frez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164625 Nr: 2444-57.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE SOUZA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157640 Nr: 11669-38.2017.811.0013

 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: JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Delmondes 

Campos - OAB:7.394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164935 Nr: 2606-52.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracema Pinho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159200 Nr: 30-86.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON MARCELINO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150612 Nr: 8285-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alan Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151063 Nr: 8473-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcos Miguel da Silva

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

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

Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150608 Nr: 8282-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

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

Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147593 Nr: 6855-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO POQUIVIQUI JOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Dimenez 

Cano - OAB:6.611/MS

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167279 Nr: 3766-15.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151728 Nr: 8767-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geronimo de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 3488-14.2018.811.0013

 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: Israel de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54896 Nr: 436-88.2010.811.0013

 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: Eliane Kloppel de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159180 Nr: 19-57.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz Ferreira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Bitton Rodrigues - 

OAB:071.709, Izabel Cristina Delmondes Campos - OAB:7.394, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, Nelson 

da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 
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10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154443 Nr: 10144-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155387 Nr: 10554-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por ADRIANO DOS SANTOS DAVID, em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

Juntou documentos às fls. 5/15.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

24/92.

A parte requerente impugnou a contestação às fls. 96/104.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Qualquer seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG 

(Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos 

termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação 

dada pela Lei nº 8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

25/11/2009, Data da publicação no DJE 09/12/2009).

Desta forma, REJEITO a preliminar.

Assim, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar o autor e a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do 

NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser 

designada independentemente de intimação pessoal.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o 

prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da 

realização da perícia médica.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124210 Nr: 5492-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20681, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613, Liomar Santos de 

Almeida - OAB:21001

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, às 

14h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172781 Nr: 5941-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Felipe Mazete Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DESIGNO audiência para o dia 27 de julho de 2018, às 12h40min, para 

interrogatório de WALISSON FELIPE MAZETE LOPES. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para o ato.

Requisite-o.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)
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MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-22.2017.8.11.0013

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)

 

Intimação da parte em relação à sentença de ID. 12209141.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73964 Nr: 519-57.2017.811.0014

 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: Evanir Lomes Batemarque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2570 Nr: 118-88.1999.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Saldanha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vespasiano Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Certifico, que a parte inventariante devidamente intimada via DJE nº 

10246, publicado em 30/04/2018, quedou-se inerte quanto à 

decisão/impulsionamento de fl. 242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63452 Nr: 124-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olerino de Oliveira Moura

 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:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl.154 procedo a intimação 

das partes , para no prazo legal, manifestar-se sobre o cálculo judicial, 

acostado nos aujtos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 1151-88.2014.811.0014

 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): Márcio Luis Sól dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 

determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar advogado Dr. Marcos Paulo Santos Silva, para 

apresentar os Memoriais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72814 Nr: 2068-39.2016.811.0014

 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): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB/MT 15616

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 

determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar advogado Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, 

para apresentar os Memoriais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72814 Nr: 2068-39.2016.811.0014

 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): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB/MT 15616

 Vistos. Analisando os autos, verifica-se que o acusado não faz jus ao 

beneficio da suspensão condicional do processo. Assim, sai o advogado 

de defesa intimado para apresentar defesa preliminar, no prazo legal. Sem 

prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/09/2017, às 14:30. Saem os presentes devidamente intimados. 

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 1151-88.2014.811.0014

 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): Márcio Luis Sól dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 “VISTO. Vistos. Tendo em vista que o denunciado não aceitou a proposta, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/04/2018 às 

17h00min. Assim, sai a parte requerida intimida e ciente de que deve 

trazer suas testemunhas para o ato. Intime-se. Cumpra-se, com as 

cautelas de estilo, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 1151-88.2014.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Luis Sól dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 “VISTO. Primeiramente, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, 

considerando o acusado incurso nas penas dos dispositivos nela 

mencionados, visto que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, e não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas nos 

artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. Há indícios suficientes da 

autoria e da materialidade delitiva a conferir a necessária justa causa para 

a instauração da persecução penal judicial, já que calcada em singelo juízo 

de prelibação. Por conseguinte, tendo em vista a oitiva das testemunhas e 

interrogatório do acusado, assim sendo, não solicitada diligências, 

consoante o artigo 402 do Código Penal, ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72814 Nr: 2068-39.2016.811.0014

 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): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB/MT 15616

 “VISTO. Considerando que o denunciado CARLOS HENRIQUE DE 

ALMEIDA não compareceu a este ato, embora devidamente intimado à fl. 

101, DECRETO A SUA REVELIA, nos termos do art. 367 do Código de 

Processo Penal. No mais, vislumbra-se que fora procedida à oitiva das 

testemunhas presentes e, não houve requerimento de diligência pelas 

partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução processual. 

Assim, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72814 Nr: 2068-39.2016.811.0014

 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): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB/MT 15616

 Vistos em correição. Defiro o pedido. Tendo em vista que não houve 

cumprimento da decisão de fl. 46, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/11/2017 às 13h30min. Intime-se o advogado do 

réu, bem como as testemunhas arroladas à fl. 05. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 26/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando, ainda o usufruto de 30(trinta) dias de férias do 

Exercício/2017, a partir de 10.06.2018 da titular MARIEL KUFFNER - 

matrícula 24432, Gestora Judiciária do CEJUSC desta Comarca e

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 21806, para desempenhar a função de Gestora 

Judiciária do CEJUSC, por 30(trinta) dias a partir 10.06.2018, em virtude do 

usufruto de férias - Exercício-2017 da titular: MARIEL KUFFNER, matrícula 

nº 24432.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 09 de julho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 Visto.

Trata-se de pedido de autorização de viagem formulado pela defesa de 

ADEMIR DA SILVA, qualificado nos autos, pugnando seja autorizada a 

saída do acusado desta comarca pelo período de 30 (trinta) dias. Alegado 

que ele viajará a trabalho para outros municípios do norte deste Estado, 

bem como aos Estados do Pará e São Paulo (fls. 527/529).

Sobre o pedido, o Promotor de Justiça não se opôs (fls. 530).

É o relatório. Decido.

Considerando que o acusado está sendo monitorado, aliado ao fato de ter 

indicado as cidades para onde irá, a data de ida e volta e os motivos pelos 

quais se ausentará desta comarca AUTORIZO a saída de Ademir da Silva, 

qualificado nos autos, desta cidade de São José do Rio Claro/MT por 30 

(trinta) dias, a partir do dia 09/07/2018, para as cidades indicadas às fls. 

527/529, devendo o acusado comparecer à Secretaria da 1.ª Vara para 

noticiar seu retorno.

Após procedidas as intimações necessárias, retornem-se os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79798 Nr: 1442-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GREGORIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO GREGORIO FREITAS SANTOS, 

Cpf: 02802592122, Rg: 1738915-1, Filiação: Ines Freitas e Jose Arlindo 

Gregorio Santos, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido acerca das medidas protetivas 

concedidas abaixo em favor da vítima.

Despacho/Decisão: PROCESSO Nº: 1442-89.2018.811.0033CÓD: 

79798REQUERENTE: ELISIANE ARANTES VIANAREQUERIDO: ROGÉRIO 

GREGÓRIO FREITAS SANTOSDECISÃO Vistos,Cuidam os autos de pedido 

de aplicação de medidas protetivas em favor da requerente ELISIANE 

ARANTES VIANA, vítima de ameaça praticada em situação de violência 

doméstica, em que figura como agressor seu ex-esposo ROGÉRIO 

GREGÓRIO FREITAS SANTOS.Sustenta a requerente que: (...) QUE a 

declarante informa que conviveu com Rogério por volta de 08 anos e 
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estão separados há 05 meses; QUE desse relacionamento tiveram um filho 

que está com 02 anos e 03 meses de idade; QUE esclarece que quando 

se separaram, ficou tudo resolvido com a divisão de bens e pensão do 

filho, porém nos últimos 20 dias, Rogério está diferente, indo visitar o filho 

apenas nos períodos noturnos; QUE no dia 19 de maio, Rogério foi até sua 

casa pro volta das 20:00 horas e colocou a cabeça por cima do muro 

gritando pela declarante; QUE ele pediu para ver o filho, e a declarante 

pediu que retornasse no manhã seguinte, porque o filho estava dormindo; 

QUE Rogério foi para casa de Rineide, irmã dele e que por volta das 21:00 

horas, Rineide ligou perguntando se Rogério estava na casa da 

declarante. Que Rineide informou que Rogério saiu de lá dizendo que 

estava indo para a casa da declarante, e que Rineide pediu para que caso 

Rogério pedisse para voltar com ela, ela para dizer que voltaria, porque 

Rogério saiu de casa muito estranho; QUE enquanto ainda estava falando 

com Rineide por telefone, visualizou que Rogério estava dentro do seu 

quintal; QUE ele pulou o muro e ficou escondido atrás da casa, 

sondando-a pela janela da cozinha; QUE quando percebeu que a 

declarante o viu, se escondeu; QUE a declarante tentou falar com ele, 

porém ele não respondia nada, mas notou que ele estava muito nervoso; 

Que após alguns minutos Rineide chegou e Rogério se escondeu; QUE a 

declarante pegou o filho e foi dormir na casa da irmã e Rineide conseguiu 

levar Rogério embora; QUE Rineide ainda acrescentou durante a conversa 

por telefone, que Rogério não está aceitando a separação; QUE não sabe 

informar se Rogério estava embriagado ou se ele faz uso de drogas; QUE 

teme por sua integridade física, pois é a segunda vez que Rogério pula o 

muro de sua casa para ficar lhe espionando e deseja medidas protetivas 

(...). Relatei.Fundamento e Decido.De início, cumpre anotar que entre todos 

os tipos de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no 

ambiente familiar é uma das mais cruéis e perversas. O lar, identificado 

como local acolhedor e de conforto passa a ser, nestes casos, um 

ambiente de perigo contínuo que resulta num estado de medo e ansiedade 

permanentes.No caso em estudo, está configurada a situação de iminente 

risco de violência decorrente da relação amorosa que existiu entre a 

ofendida e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a 

atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos 

próprios para coibir a concretização destes riscos.Ademais, é importante 

frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é 

de suma importância, já que, em regra, as violências ocorrem, na maioria 

das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste 

sentido a jurisprudência:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

MEDIDAS PROTETIVAS ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI 

MARIA DA PENHA"). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. 

DENEGAÇÃO. 1. Sendo demonstradas a necessidade e a razoabilidade 

das determinações da autoridade coatora, que visaram à proteção de 

mulher contra a prática de violência moral e psicológica por parte do 

paciente, devem elas ser mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal 

o deferimento de medidas protetivas apoiadas em fatos que denunciam 

conduta ameaçadora do marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas 

corpus denegada (TJMA - Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo 

Número: 226672007 - Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE 

JESUS SEREJO SOUSA - Data de Publicação: 11/02/2008).APELAÇÃO 

CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - 

RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais 

praticadas no âmbito familiar são, na maioria das vezes, realizadas às 

escuras, sem a presença de testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de 

delito, a palavra da vítima, não sendo imprescindível que existam 

testemunhas presenciais. (TJMG, 1ª Câmara Criminal, Apelação n.º 

1.0382.05.051316-9/001, Relatora: Desembargadora Márcia Milanez; j. 

18.03.2008).Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (art. 7º, 

inciso II, da Lei n.º 11.340, de 07.08.06), bem como a imperiosa 

necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento da imposição das medidas é de rigor, no intuito de resguardar 

a integridade física e psíquica da requerente.À vista do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006) concedo à ofendida as medidas postuladas, o que faço para 

aplicar imediatamente ao ofensor as medidas protetivas de urgência:1. 

Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais:1. 

a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, 

mantendo limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros.1. b) ter 

qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares, inclusive, seu 

filho e testemunhas por qualquer meio de comunicação;1. c) frequentar 

determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente e seu local 

de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.1. d) 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;1. e) suspensão da 

visita ao dependente menor, seu filho.Não vislumbro a possibilidade no 

deferimento das seguintes medidas, ora pleiteadas: prestação de 

alimentos provisionais ou provisórios de dois salários mínimos, posto que 

não demonstrado o binômio necessidade – possibilidade para tanto; 

encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento, eis que não demonstrado nenhum abalo físico ou 

psíquico que peça determinada ação; afastamento da ofendida, sem 

prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos, 

pois já fora deferido o imediato afastamento do ofensor do lar; restituição 

dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, por não ter 

sido apresentada nas declarações da ofendida nenhuma situação que 

ensejasse o deferimento da presente medida; estabelecimento de caução 

provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes de violência doméstica sofrida, considerando o fato de que 

não consta nos autos prova de eventual perdas e danos, o que também 

pode ser apuração por ação competente, nas vias ordinárias; separação 

de corpos, posto que conforme relatado as partes já se encontram 

separadas de fato há mais de 05 (cinco) meses; Intime-se a requerente 

pessoalmente desta decisão, cientificando-a, ainda, de que caso o 

requerido descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá a 

autora imediatamente procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de qualquer 

dessas medidas ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 

da Lei n.º 11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda-se 

sua intimação por edital.Expeça-se o necessário.Ciência à Autoridade 

Policial, bem como ao representante do MPE.São José do Rio Claro-MT 

para Diamantino, 24 de maio de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito Plantonista

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 06 de julho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61023 Nr: 2160-91.2015.811.0033

 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: MAURIDES COELHO PORTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN - 

OAB:4367, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8004 Nr: 2080-50.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO, ALTAMIR GIMENES DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3.500-B, ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 1022, inciso I, do CPC, acolho os 

presentes embargos para retificar a decisão de fls. 288/290 devendo 

constar como marco inicial para a incidência dos juros moratórios a data 
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em que o executado foi intimado para pagamento na fase de cumprimento 

da sentença, que, no caso dos autos, se deu com seu comparecimento 

espontâneo em 09/01/2018.Mantida, no mais, na forma que se encontra 

lançada a decisão de fls. 288/291.Registre-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 1017-09.2011.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZIO MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto à CDA 2516, autos apensos, consta remissão parcial da dívida do 

executado, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo 

16867, conforme decisão exarada nesta data.

Intime-se o exequente para que informe eventual interesse no 

prosseguimento deste feito, em 5 (cinco) dias, já que da mesma forma do 

que nos autos apensos, requereu a suspensão do processo e voltem 

para decisão.

De toda forma, permanece a constrição do veículo de f. 46 até 

manifestação do exequente.

Em caso de interesse no prosseguimento do feito, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do veículo constritado às f. 46, cuja localização foi 

informada nos autos às f. 66, intimando as partes do ato para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16867 Nr: 81-23.2007.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZIO MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Execução Fiscal ajuizada com pretensão de cobrar obrigação tributária 

consignada na CDA inclusa no valor expresso inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF – MT, 

que corresponde a R$ 1.866,45 (um mil, oitocentos e sessenta e seis e 

quarenta e cinco centavos), nos termos do Provimento n.º 13/2013/CGJ.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como visto, a dívida exequenda não supera o valor de R$ 1.866,45, 

conforme preceitua o Provimento n.º 13/2013/CGJ, patamar mínimo 

autorizado para a execução fiscal, nos termos mencionados às f. 89 já 

que concedida a remissão parcial dos débitos do executado.

Assim sendo, o valor atualizado da dívida devida é incompatível ao 

disposto no Provimento retro. Dessa forma, a importância inadimplida 

consubstancia montante insuficiente para o prosseguimento da demanda, 

por ora.

Nesse sentido, trago à baila a orientação vertida no Provimento n.° 

13/2013, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, de 13 de 

março de 2013, que considerou, dentre outras variantes, esse 

custo-benefício; a possibilidade de remissão do crédito tributário em casos 

tais, sem implicar em renúncia fiscal ou responsabilidade do administrador; 

o respeito aos princípios da economicidade e da duração razoável do 

processo; além do valor das custas mínimas inicialmente mencionado, para 

“Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções 

Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF – MT”.

Nestes termos, determino o arquivamento destes autos, sem quaisquer 

ônus, sem baixa na distribuição, até ulterior providência da parte 

exequente, nas bases retrotraídas, que fica desde já cientificada de suas 

obrigações, prerrogativas e responsabilidades para adotar em tempo as 

providências que julgar viáveis, inclusive atentar para a proteção do erário 

quanto às regras prescricionais.

Procedi, nesta data, a retirada da restrição inserida às f. 69, conforme 

termo anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77411 Nr: 423-48.2018.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA ADELIR COLLAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25301 Nr: 2531-65.2009.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATEUS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 Visto.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, com a 

juntada do real proveito econômico pretendido e, após, voltem para 

decisão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29701 Nr: 448-08.2011.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI GEHLEN VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 1280-02.2015.811.0033

 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): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

JOAO BATISTA FONTES, ETERNA MARIA FONTES

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 
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manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4665 Nr: 693-34.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO HERNANDES LOPES, JOÃO CARLOS 

HERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DIAS, ESPOLIO DE ANTONIO DIAS 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Cássia de Noronha 

Sampaio - OAB:4997 -MT, Lorena Maria de Noronha - OAB:11371

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Nova Bandeirantes/MT, ou retire a mesma 

nesta Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73534 Nr: 2753-52.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51072 Nr: 191-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCP, EKM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPKM, EKM, AM, RKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o abandono 

da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.Sem custas e despesas 

processuais, ante a gratuidade da justiça concedida à Requerente. Sem 

verba honorária, porquanto ausente contestação da parte 

adversa.Desapense-se esta demanda da ação de inventário nº 

1833-20.2013.811.0033, Código 52517.Ciência à Defensoria 

Pública.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80271 Nr: 1686-18.2018.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Vistos etc.

 1. DESIGNO a data de 12 (doze) de setembro de 2018, às 14h30min, para 

a realização da oitiva da testemunha(s) NIMSI ELINTON KARRU, ELESIO 

RENATO ACHAFER e ELIANDRO APARECIDO DA SILVA.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se as testemunhas NIMSI ELINTON KARRU, ELESIO RENATO 

ACHAFER e ELIANDRO APARECIDO DA SILVA [endereço às fls. 04 e 17], 

para comparecimento na audiência.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intimem-se, via DJe, os advogados do polo ativo (procuração de fl. 09) 

e do polo passivo (fls. 13/13-verso)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1548-51.2018.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S MARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA, JOSE DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15728

 Vistos etc.

 1. DESIGNO a data de 05 (cinco) de setembro de 2018, às 15h00min, para 

a realização da oitiva da testemunha(s) CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS e 

depoimento pessoal do autor da ação JOAREZ FOELLMER RAMBO.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se a testemunha CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS [endereço à 

fl. 04] e o autor da ação JOAREZ FOELLMER RAMBO [endereço à fl. 04] 

para comparecimento na audiência.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intimem-se, via DJe, os advogados da parte autora (procuração de fl, 

54) e da parte ré (procuração de fls. 87/88).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55670 Nr: 1334-02.2014.811.0033

 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: LEONORA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBELE CRISTIANA GARCIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. INTIMEM-SE os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

especifiquem de forma fundamentada outras provas que pretendem 

produzir.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC/2015, 

Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1377 Nr: 1879-53.2006.811.0033

 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): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, para manifestar-se acerca da nova Proposta de 

Honorários do Perito de fls.157, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71085 Nr: 1720-27.2017.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RALLA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
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DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s): a) 

Proceda-se com a atualização do valor da execução, conforme cálculo de 

fl. 21. b) Intime-se o patrono da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado da parte 

executada, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69504 Nr: 799-68.2017.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLI BISPO CHAVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.)AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014).3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) 

providência(s):a)Proceda-se com a atualização do valor da execução, 

conforme cálculo de fl. 25.b)Intime-se o patrono da parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51430 Nr: 587-86.2013.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título.Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017)AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - 

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA 

DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA 

AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida excepcional e derradeira, 

devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de outro meio 

para atingir seu objetivo.(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):a)Intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o 

endereço atualizado da executada, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65631 Nr: 2077-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL 

ENDEREÇO DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - 

CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A 

consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de 

obter informações acerca do endereço do executado, é medida 

excepcional e derradeira, devendo ser utilizada apenas quando a parte 

não dispuser de outro meio para atingir seu objetivo.(AI 115073/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).Ademais, 

conforme se verifica pelas certidões de fls. 89 e 95 o representante da 

empresa requerida reside atualmente na cidade de Tangará da Serra – MT, 

restando frustrada as tentativas de citação por carta com aviso de 

recebimento, devendo, assim, ser expedida carta precatória de citação.3. 

Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):a)Intime-se, 

via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor desta 

decisão.b)Depreque-se a citação do requerido à Comarca de Tangará da 

Serra – MT, conforme endereço informado às fls. 89 e 95, nos termos da 

decisão de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50323 Nr: 2167-88.2012.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 101 [expedição de Ofício à 

Delegacia da Receita Federal e ao SERASA buscando o endereço do 

requerido], pelos motivos já expostos na decisão de fl. 96.

 2. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena 

de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51993 Nr: 1203-61.2013.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. ).3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) 

providência(s):a)Proceda-se com a atualização do valor da execução, 

conforme cálculo de fl. 41.b)Intime-se o patrono da parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30996 Nr: 1751-57.2011.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de transferência de valores penhorados nestes 

autos para a conta bancária da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, formulado pelo Exequente [petição de fl. 57], porque não houve a 

intimação do executado sobre o teor da penhora eletrônica de fl. 39. 

Frise-se que, a teor do Provimento do CNJ nº 68, de 3 de maio de 2018, 

publicado no DJe/CNJ nº 73, de 4-5-2018, as decisões que deferem 

pedido de levantamento de depósito judicial condicionam-se 

necessariamente à prévia intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, sendo que, o levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

2. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente de fl. 48, para 

determinação de constrição judicial pelo sistema RENAJUD dos bens 

móveis registrados no CNPJ/CPF do(s) executado(s), especificamente, do 

veículo fiat/palio fire, ano 2004, placa JZQ8065.

Ademais, com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado 

das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a 

efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, 

bens móveis e imóveis mediante o sistema eletrônico, passou a ser medida 

primordial, independentemente da demonstração de necessidade de 

esgotamento de diligências relativa à inexistência de outros bens em nome 

do executado.

 3. Cumpra a Secretaria a(s) seguinte(s) providência(s):

a. Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do veículo 

acima especificado.

b. Intime-se o exequente sobre o teor da presente decisão e resultado do 

obtido via sistema RENAJUD (anexo);

c. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 304-34.2011.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORBEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 78 [desconsideração da personalidade 

jurídica], uma vez que a questão está pendente de análise e/ou de recurso 

nos autos do Agravo de Instrumento nº 0012878-64.2015.4.01.0000, em 

trâmite na Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (extrato 

anexo).

2. INTIME-SE a parte autora da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55751 Nr: 1398-12.2014.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Z ROSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Ante o exposto, indefiro novo bloqueio e penhora on-line via 

BACENJUD formulado pela exequente à fl. 182.3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE a parte exequente, sobre 

o inteiro teor da presente decisão.b)Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 668 Nr: 142-30.1997.811.0033

 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): EURICO VENÂNCIO, LUIZ CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, atualizem o débito exequendo.

2. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fl. 146

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 85-11.2017.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A OAB/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/SP 

138.436, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:175803, 

SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908/MT

 Vistos etc..4. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional nomeado, 

intimando-o da nomeação, bem como para que, aceitando o encargo, 

apresente proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, intime-se o requerido Ford Motor Company Brasil, que requereu a 

perícia, para que efetue o recolhimento de 50% do valor apresentado pelo 

profissional, no prazo de 05 (cinco) dias.b)Encaminhe-se ao douto 

profissional cópia dos documentos que acompanharam o pedido inicial, 

bem como os quesitos apresentados às fls. 156/157, 159, 162/162 verso 

e 163 verso.c)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o 

teor da presente decisão.d)Após, intime-se o perito para que agende data 

para realização da perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data 

designada.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, via DJE, para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67805 Nr: 3299-44.2016.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ODAIR WENGRAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente às fl. 22/23 (busca de 

endereços via Infojud), pois se verifica nos autos terem se esgotado 

todos os meios disponíveis para a localização do executado.

Ademais, tal medida evita a morosidade e ineficácia da prestação 

jurisdicional.

2. Proceda-se a tentativa de citação pessoal do executado no incluso 

endereço disponibilizado pelo Sistema Infojud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 1872-46.2015.811.0033

 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: CASSIANO TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIM S/A - BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LEITE DA CRUZ - 

OAB:11.786/MT, IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - OAB:10.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Vistos etc..4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) das partes 

para (i) no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar(em) o rol das 

testemunhas cuja oitiva pretenda, sob pena de preclusão, e (ii) 

comparecer(em) à audiência designada.b.INTIME-SE pessoalmente o 
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Requerente para que compareça à audiência designada a fim de prestar 

depoimento pessoal, constando do mandado as advertências do art. 385, 

§ 1, do CPC (Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento 

pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1548-51.2018.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S MARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA, JOSE DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15728

 Vistos etc.

 1. DESIGNO a data de 05 (cinco) de setembro de 2018, às 15h00min, para 

a realização da oitiva da testemunha(s) CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS e 

depoimento pessoal do autor da ação JOAREZ FOELLMER RAMBO.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se a testemunha CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS [endereço à 

fl. 04] e o autor da ação JOAREZ FOELLMER RAMBO [endereço à fl. 04] 

para comparecimento na audiência.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intimem-se, via DJe, os advogados da parte autora (procuração de fl, 

54) e da parte ré (procuração de fls. 87/88).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1548-51.2018.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S MARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL 

LTDA, JOSE DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15728

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80271 Nr: 1686-18.2018.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Vistos etc.

 1. DESIGNO a data de 12 (doze) de setembro de 2018, às 14h30min, para 

a realização da oitiva da testemunha(s) NIMSI ELINTON KARRU, ELESIO 

RENATO ACHAFER e ELIANDRO APARECIDO DA SILVA.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se as testemunhas NIMSI ELINTON KARRU, ELESIO RENATO 

ACHAFER e ELIANDRO APARECIDO DA SILVA [endereço às fls. 04 e 17], 

para comparecimento na audiência.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Intimem-se, via DJe, os advogados do polo ativo (procuração de fl. 09) 

e do polo passivo (fls. 13/13-verso)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80271 Nr: 1686-18.2018.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71915 Nr: 2126-48.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se sobre a Petição de fls.96/98 dos autos.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 059/2018-CA - O Drº Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

Juiz Substituto Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais... Considerando a servidora 

Evaneide Mota de Souza, Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 

Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Vila Rica, matrícula 11856, 

estará usufruindo férias no período de 09 a 28/07/2018.Considerando que 

referida servidora também usufruirá compensatórias nos dias 30 e 31 de 

julho de 2018, dias esses subsequentes ao período de férias.RESOLVE:1º 

- DESIGNAR a servidora ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA, Analista 

Judiciária-efetiva, matricula 8581, para exercer a função de confiança de 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania 

da Comarca de Vila Rica, no período de 09 a 31/07/2018. Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.Vila Rica - MT, 09 de julho de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65908 Nr: 1505-66.2018.811.0049

 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: JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASS. DO ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 Vistos.

Recebo a inicial.
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Defiro o pedido do item “01”, para que se proceda o apensamento do 

presente feito à ação que tramita sob o código n° 64220.

Acerca dos pedidos de tutela antecipada e gratuidade da justiça, deixo de 

aprecia-los momentaneamente, podendo a parte produzir as provas que 

entender cabível a fim de comprovar o alegado na audiência de 

justificação, designada para o dia 23 de julho de 2018, às 16h00min 

(horário oficial de Mato Grosso).

 Desde já, determino a intimação da parte para apresentar o rol de 

testemunhas, caso desejado, para que compareçam na data já designada 

da solenidade.

Advirto, ainda, o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita 

pelo juízo, salvo as exceções do art. 455, § 4º do Código de Processo 

Civil, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da 

realização da audiência, que as intimou para comparecerem à solenidade, 

nos moldes do art. 455, § 1º, do mesmo diploma.

Intime a parte para que compareçam à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65848 Nr: 1462-32.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): FÁBIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora a proceder 

o recolhimento das custas judicias e diligência do oficial de justiça para 

distribuição da carta precatória na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58179 Nr: 260-54.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILSON ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 (...) Por fim, por inexistirem causas especiais de diminuição ou aumento, 

permanecendo a pena de 04 (quatro) anos 06 (seis) meses de reclusão 

para cada um dos três crimes de roubos, ocorridos nos dias 16, 22 e 24 

de janeiro de 2017.Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o 

acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 30 

(trinta) dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do 

acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.A pena de 

multa será revertida ao Fundo Penitenciário.Conforme exposto quando da 

fundamentação da sentença, aplica-se ao caso um único aumento, 

proveniente do crime continuado (CP, art. 71, parágrafo único). Assim, 

considerando que foram praticados três condutas de roubo em dias 

distintos e que a quantidade de pena na condenação foi igual para todos 

os crimes, utilizo uma das penas (4 anos e 6 meses de reclusão), para 

efetuar a exasperação de dois terços. Com efeito, fixo a pena definitiva do 

sentenciado em 07 (sete) anos de reclusão, Nos termos do artigo 33, §2º, 

alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do 

cumprimento de pena.Deixo de substituir a reprimenda aplicada ao réu por 

penas restritivas de direitos, pois o crime foi cometido mediante grave 

ameaça à pessoa, não se satisfazendo os requisitos legais do Código 

Penal, artigo 44.Deixo de conceder ao réu o benefício da suspensão 

condicional da pena, previsto no Código Penal, artigo 77, vez que a pena 

privativa de liberdade foi fixada acima do limite legal.Passo à análise da 

detração da pena cautelar para fins de fixação do regime, nos termos do 

art. 387, §2º, do CPP. Considerando que o sentenciado foi preso em 

flagrante no dia 24.01.2017, procedo a detração do período de 

segregação cautelar de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, 

mantenho o regime fixado, qual seja, o semiaberto(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49697 Nr: 730-56.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDAMAR TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Isso posto, e por tudo mais que se encontra nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER o réu 

Zildamar Teixeira Borges, devidamente qualificado nos autos, o que faço 

com fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Após o trânsito em julgado, comunique-se o resultado do feito ao 

Cartório Distribuidor e aos Institutos de Identificação deste Estado e o 

Nacional, para fins de registro.Após, nada mais havendo, arquivem-se os 

autos com baixa na distribuição.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11903 Nr: 1925-91.2006.811.0049

 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: ANA LEITE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 2201-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSON DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 (...) Não havendo causa de diminuição ou de aumento de pena, torno a 

pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.Fixo a pena de multa 

proporcionalmente em 40 (quarenta) dias-multa. Inexistindo informações 

acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Tendo em visto a reincidência do acusado, fixo o regime 

fechado para cumprimento da pena, por força do disposto no artigo 33, 

§2º, alínea “b”, do CP. Passo agora à análise da detração da pena 

cautelar, nos termos do art. 387, §2º do CPP. Considerando que o 

condenado foi preso em flagrante no dia 15/09/2017 e estando preso 

desde então, impõe-se a detração do período de prisão cautelar de 08 

(oito) meses e 23 (vinte e três) dias.Assim, a pena final e definitiva 

aplicada ao sentenciado, realizada a detração, é de 03 (três) anos e 04 

(meses) e 07 (sete) dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento de 

pena permanece FECHADO em razão da reincidência do 

sentenciado.Disposições comuns das penas aplicadas ao réus:Ausentes 

os requisitos legais, deixo de conceder ao sentenciado os benefícios da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e 

suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), pois o 

delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, além da pena 

aplicada suplantar o limite legal para o sursis. Ante a inexistência de 

dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima, deixo de 

fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado pelo 

CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a ofendida discutir 

tal matéria no juízo cível(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 2083-97.2016.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA INES BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Justina Ines Bender, todos devidamente qualificados 

na exordial.

Na decisão de fls. 07, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 09/11).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“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.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fls. 09.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56197 Nr: 2099-51.2016.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Ana Paula Silva, todos devidamente qualificados na 

exordial.

Na decisão de fls. 07, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 09/10).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“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.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fls. 09.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60837 Nr: 1588-19.2017.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Gabriel Fernandes de Souza, todos devidamente 

qualificados na exordial.

Na decisão de fls. 07, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 08/09).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“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.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fls. 08.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58318 Nr: 335-93.2017.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINILTON BARBOSA DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Adinilton Barbosa de Souza-me, todos devidamente 

qualificados na exordial.

Na decisão de fls. 08, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 10/11).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“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;
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V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fls. 10.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56233 Nr: 2134-11.2016.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE LIMA MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Ana Paula de Lima Milhomem, todos devidamente 

qualificados na exordial.

Na decisão de fls. 07, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 09/10).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“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.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fl. 09.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56217 Nr: 2119-42.2016.811.0049

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Vanda Andrade dos Santos, todos devidamente 

qualificados na exordial.

Na decisão de fls. 07, foi determinado o arquivamento dos autos, nos 

termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, bem como a cientificação da 

parte exequente.

 Auscultada, a exequente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 09/10).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“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.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fl. 09.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais custas pela exequente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-74.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEVAN SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO . Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de agosto de 2018 , às 8 horas (MT). VILA RICA, 

9 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000160-48.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de agosto de 2018 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 

9 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-60.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO BEGE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de agosto de 2018 , às 8h30 horas (MT). VILA 

RICA, 9 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 20/2018-CNpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CAR DOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso d e suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO:

 O deferimento do usufruto de compensatórias nos dias 05 e 06/07/2018 

do servidor Everton Donizetti Ferreira Cerantes, matrícula 21412, gestor 

judiciário.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Designar o servidor Frantiesco Lopes Duarte, analista Judiciário, 

matrícula n. 32552, para exercer a função de Gestor Judiciário, nos dias 

05 e 0 6/07/2018.

 Art. 2º - Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Alto Taquari, 5 de julho de 2018

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40437 Nr: 197-94.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriel Marcelo Rodrigues Bezerra Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na denúncia 

e ABSOLVO o réu ANDRIEL MARCELO RODRIGUES BEZERRA, vulgo 

“Gordo”, de todas as imputações que lhe foram feitas nestes autos, por 

não existir prova de ter concorrido para a infração penal, nos termos do 

art. 386, V, do Código de Processo Penal.Revogo a prisão preventiva, 

diante da absolvição do réu e por não mais se encontrarem presentes os 

seus requisitos.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o réu ser 

colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo, ocasião 

em que também deverá ser intimado do teor desta sentença, bem como da 

possibilidade de recorrer.Arbitro HONORÁRIOS em favor do DR. ROADAM 

JHONEI DE PAULA LEAL, responsável pela defesa técnica do réu, no valor 

equivalente a 5 (CINCO) URH’s, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Sem custas.Certificado o 

trânsito em julgado:I – Proceda-se às comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação - INI e ao Cartório Distribuidor acerca da 

absolvição; II – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso positivo, 

remetam-se os autos conclusos para a devida destinação; III – Após, 

remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.P. I.Alto Taquari/MT, 9 de 

julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30738 Nr: 215-57.2013.811.0092

 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: Maria Onofra Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242, Silvano Amélio Marques - 

OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

manifestação de fls. 101/106, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para, 

querendo, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36115 Nr: 53-57.2016.811.0092

 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: Renato Sanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a ocorrência de incompetência absoluta deste 

Juízo para processo e julgamento deste feito, porquanto se trata de ação 

afeta à Justiça Federal, o único caminho a ser trilhado por este 

magistrado, é o da suscitação do conflito negativo de competência nos 

moldes do artigo 115, inciso II, do Diploma Instrumental Civil, o que faço 

nesta oportunidade.Suscitando, como de fato tenho por suscitado, o 

conflito negativo de competência, pelos motivos expendidos neste 

despacho e indicando como competente para processar e julgar o 

presente feito em razão da matéria a Subseção Judiciária da Justiça 

Federal de Coxim/MS, determino a Sra. Gestora que proceda ao 

necessário encaminhamento dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça a fim de que profira a decisão que entender de direito para prover 

a espécie destes autos.Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Taquari/MT, 09 de março de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36115 Nr: 53-57.2016.811.0092

 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: Renato Sanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para ANULAR o Auto de 

Infração relativo aos Termos de Fiscalização nº 023/2007, 045/2004 e 

049/2007-MSC, que originou o processo administrativo nº 21024 

001082/2007-96, inscrição nº 12.6.11.004127-50, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas.Condeno a 

parte ré no pagamento de honorários advocatícios no percentual 

correspondente a 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, traslade-se cópia para a Execução Fiscal 

(Código 22003), e após arquivem-se.P.I. Alto Taquari/MT, 13 de junho de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44472 Nr: 2504-21.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Nicolau Roehering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação de ref. 4 e 35, 
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serve a presente para fins de intimação da parte autora, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 

01/08/2018, às 12h30min (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22574 Nr: 290-33.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Rogerio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 86/87, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1095-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amerina de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade da acusada Maria 

Amerina de Matos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, V, 

ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.P.I.Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-91.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VADNA CAVALCANTE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000015-91.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: VADNA CAVALCANTE RODRIGUES Diante da 

manifestação do Exequente (I.D 13683953), cite-se o executado na forma 

e endereço informado. Alto Taquari/MT, 03 de julho de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-91.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 23/08/2018, às 13:00 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado, bem como acerca da respeitável decisão retro, a qual deferiu a 

tutela de urgência. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a 

qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Alto Taquari - MT, 9 de julho de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-76.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARCEBIDIO JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000156-76.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ARCEBIDIO JOSE LUIZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Verifico que a pretensão se 

amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo esta uma das 

modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, 

as assertivas lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e 

força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer 

da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, 

os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau de 

probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvidas na convicção do Julgador. 

Assim, por faltarem elementos para sustentação do quantum pretendido 

pela parte requerente, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise 

do mesmo, após a instrução processual. Designe-se audiência de 

conciliação. ALTO TAQUARI, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000142-92.2018.8.11.0092. REQUERENTE: EVA FRANCISCA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Verifico que a pretensão se 

amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo esta uma das 

modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, 
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sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, 

as assertivas lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e 

força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer 

da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, 

os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau de 

probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvidas na convicção do Julgador. 

Assim, por faltarem elementos para sustentação do quantum pretendido 

pela parte requerente, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise 

do mesmo, após a instrução processual. Designe-se audiência de 

conciliação. ALTO TAQUARI, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-09.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AMOR NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIRA ASSIS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000154-09.2018.8.11.0092. REQUERENTE: FABIO AMOR NEVES 

REQUERIDO: ZAIRA ASSIS CARVALHO Dispensado o relatório, nos 

termos da Lei nº 9.099/1995. Analisando o caso em questão, verifico que 

o imóvel objeto da lide possui valor venal superior ao fixado para 

competência do Juizado Especial. Desta forma, determino a redistribuição 

do feito junto a Justiça Comum. ALTO TAQUARI, 3 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-03.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNER ROGER DE ALMEIDA FAMA 01132146186 (REQUERIDO)

PERSIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA TAVARES DE OLIVEIRA OAB - GO20659 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010196-03.2015.8.11.0092. REQUERENTE: WELLINGTON APARECIDO DE 

SOUZA REQUERIDO: KENNER ROGER DE ALMEIDA FAMA 01132146186, 

PERSIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA LTDA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO A parte 

autora alega que adquiriu um toldo dos requeridos, no valor de R$ 

9.845,00, porém, alega que lhe foi entregue produto distinto do solicitado, 

apresentando este defeito em suas funções. Afirma que tentou entrar em 

contato com os requeridos para efetuar a devolução do produto não 

obtendo êxito no atendimento, vindo com isto a efetuar a sustação de 2 

(dois) cheques pré-datados emitidos para o pagamento parcelado da 

compra. Requereu a título de indenização por danos materiais a restituição 

do valor pago acrescido de correção monetária, custas processuais e 

honorários advocatícios, a declaração de inexigibilidade e devolução dos 

cheques pré-datados nº 000553 e nº 000555, e a condenação em danos 

morais no montante de 10 (dez) salários mínimos. Designada audiência de 

conciliação esta restou infrutífera. A requerida Persiflex apresentou 

contestação. O requerido Kenner mesmo devidamente citado, manteve-se 

inerte. Intimados a especificarem as provas a serem produzidas os 

requeridos mantiveram-se inertes. Pugnou o autor pela decretação da 

revelia do requerido Kenner, bem como pelo julgamento antecipado da lide, 

sem, contudo, especificar ou requerer provas. Pois bem, primeiramente, 

em relação à revelia do requerido Kenner esta é medida que se impõe, 

portanto a decreto. Entretanto, nos termos do art. 345, I do CPC, ficam 

afastados os seus efeitos. Ademais, verifico que não há nos autos 

nenhuma demonstração sequer, de que o produto entregue é diverso do 

solicitado, ou que este apresente defeito, como por exemplo, uma 

fotografia. Além disso, ao receber o toldo em sua residência, caberia à 

parte autora verificar as características e a integridade do produto. 

Conforme a inicial, “FORAM ENTREGUES PRODUTOS DIVERSOS DO 

SOLICITADO”. Ora, se tratando de produto diverso do 

contratado/solicitado, seria possível de plano efetuar a recusa e 

devolução deste. De mais a mais, a parte requerida juntou aos autos 

(fls.64/67) documentos relativos à venda do produto, demonstrando que 

os mesmos são compatíveis com os contratados e solicitados pelo autor. 

Logo, não há que se falar em entrega de produto diferente do contratado. 

Por fim, em se tratando de defeito no produto, tem o fornecedor o prazo de 

30 dias para sanar o vício, nos termos do art. 18 do CDC. No presente 

caso, verifico que a parte autora não esperou tal prazo e simplesmente 

resolveu cancelar/sustar o pagamento de suas lâminas de cheques, não 

trazendo aos autos qualquer prova/evidência de que tenha ao menos 

tentado anteriormente, entrar em contado com os requeridos para que 

estes sanassem o vício apontado, e ou efetuassem a troca do produto, ou 

a devolução da quantia já paga. Destarte, restando demonstrado que não 

houve conduta ilícita por parte do fornecedor, impõe-se a improcedência 

do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação. P.I. ALTO TAQUARI, 4 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 71-44.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdCS, SFdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Kleison dos Santos Silva

Valor das Custas Processuais:376,85

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:protesto. 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 .

Nome e cargo do digitador: Bruna Franco Chesini - Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45476 Nr: 185-46.2013.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Bello da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Osvaldo Bello da Silva

Valor das Custas Processuais:509,38

Prazo para pagamento:5
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Pagamento sob pena de:Protesto. 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 .

Nome e cargo do digitador:Bruna Franco Chesini - Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55645 Nr: 875-02.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12563/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 680-17.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeis da Cruz Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SUA PROCURADORA, para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 04/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO NA 

COMARCA DE ARAPUTANGA - torna público o Gabarito Provisório de 

Ensino Médio e Nivel Superior em Direito das provas realizadas no dia 

01/07/2018, em conformidade com o Edital n. 01/2018-DF, de 14 de maio 

de 2018, Publicado no Diário da Justiça n. 10258.

* O Edital n° 04/2018-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): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54719 Nr: 2114-58.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro da Silva Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresente aos autos 

cópia da Certidão de óbito ou indique onde foi registrado o falecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao réu para que no 

prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JUARES 

ANTONIO BATISTA DA SILVA - OAB:MT/ 2.638, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68077 Nr: 1618-89.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Gaklik Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 33. Ante o exposto, diante do poder geral de cautela, MANTENHO A 

LIMINAR DEFERIDA, todavia, nos termos desta decisão, e DETERMINO a 

suspensão do da consolidação da propriedade do imóvel registrado na 

matrícula nº 7.111 do CRI da Comarca de Arenápolis/MT, mantendo o autor 

na posse e propriedade de aludido bem até o julgamento final deste feito 

ou decisão em sentido contrário. Para tanto, CONDICIONO o cumprimento 

para após a assinatura do Termo de Caução.34. Ante a apresentação de 

50% do bem imóvel objeto do contrato como caução (pág. 191), considero 

idônea e suficiente, até porque não haverá futuros prejuízos ao credor.35. 

No ponto, considerando que o autor ofereceu bem imóvel como o fim de 

garantir a cautelar, INTIME-SE a parte autora para comparecer em Cartório, 

munidos de seus documentos pessoais, para assinatura do Termo de 

Caução.36. Por todo o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido do 

requerido as págs. 193/195.37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 679-61.2008.811.0026

 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: RVdS, Antonio de Souza Pedro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:

 VISTOS.

1. Diante da comunicação retro, REDESIGNO o dia 14 de julho de 2018, às 
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10h, para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum 

desta Comarca.

2. INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu patrono para 

comparecerem na data designada.

 3. Sem prejuízo, CUMPRA-SE conforme determinado a fl. 165/165-v.

INTIMEM-SE, COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 226-17.2018.811.0026

 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): Abede Siqueira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 77”, INTIMA-SE o denunciado, na 

pessoa de seu causídico nomeado, para, no prazo de 05 dias, apresentar 

suas alegações finais por escrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55939 Nr: 3274-52.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vanusa Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Anastácio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO 

designada para o dia 24/09/2018 às 15:30 horas, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 145-78.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previamente a expedição do Mandado de Citação, intimo o(a/s) 

advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, 

localidade do cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou 

não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65056 Nr: 108-41.2018.811.0026

 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: Gaspar João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO 

designada para o dia 25-09-2018 às 13h30min, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64019 Nr: 4598-43.2017.811.0026

 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: VADIS PAULO CONSOLI, DANIELA RITA GRISA 

CONSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orestes Katica, ROSILETE ISOTON 

KATIKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER MARCEL BOER - 

OAB:39373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO 

designada para o dia 25-09-2018 às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010209-69.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA AMANCIO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010203-62.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13254234) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000096-10.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13116826) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA LUCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000004-32.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

trânsito em julgado da sentença, cumpra voluntariamente o termos da r. 

sentença, sob pena de 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 §§.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000025-08.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a r. sentença, sob pena de 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 §§.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000038-07.2018.8.11.0026 Em cumprimento ao quanto 

determinado na r. sentença, intimo o requerido, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, cumpra voluntariamente os termos estabelecidos na 

r. sentença, sob pena de 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 §§.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010167-88.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA FERREIRA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010167-88.2014.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

exequendo, sob pena de penhora eletrônica sobre depósitos e aplicações 

financeiras registradas em seu nome;

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-85.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010292-85.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE 

ARENAPOLIS Vistos. Em prelúdio, consigno que não há que se falar em 

preparo recursal no presente feito. Certificada a tempestividade do 

recurso interposto, recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de 

julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000016-46.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12729037) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000016-46.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 
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seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12729037) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000201-21.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11253826) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000201-21.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 11253826) proferida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000216-87.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROSA HELENA VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à 

parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto, 

recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em 

sequência, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de 

julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-17.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000253-17.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS CAMIL 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à 

parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto, 

recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em 

sequência, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de 

julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000029-45.2018.8.11.0026 Em cumprimento ao quanto 

determinado na r. sentença, intimo o requerido, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 

os termos estabelecidos na r. sentença, sob pena de 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 §§.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000301-73.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOSE THADEU DE MACEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Efetuado o preparo (id 13930352) e certificada a 

tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FABIANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000032-97.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LUIZ PAULO FABIANI DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-65.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARVALHO LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010164-65.2016.8.11.0026 REQUERENTE: FABIANA CARVALHO 

LOURENCO DE SOUZA, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Em prelúdio, consigno que não há que 

se falar em preparo recursal no presente feito. Certificada a 

tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010174-12.2016.8.11.0026 REQUERENTE: REGINA ELIAS DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010173-27.2016.8.11.0026 REQUERENTE: REGINA ELIAS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte recorrente os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o 

recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-76.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSON GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010215-76.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CLEONILSON GONCALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000096-10.2018.8.11.0026 REQUERENTE: VILMA MORAES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Primeiramente, defiro à parte recorrente os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a 

tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77226 Nr: 2917-12.2018.811.0088

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ IVAN MEDEIROS DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Alvim Bites Castro - 

OAB:88562/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 1388-31.2013.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FLORENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar 

informando os dados bancários para levantamento dos valores 

constantes nos ofícios de fls. 225/226 - Corej/IT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-70.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000002-70.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: CLAUDILEIA ARAUJO DOS 

SANTOS EXECUTADO: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se 

de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CLAUDILEIA 

ARAÚJO DOS SANTOS em desfavor de JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados, objetivando o recebimento da quantia de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), representado pela nota 

promissória anexa a exordial. É o breve relato. Decido. Indefiro 

liminarmente a inicial, eis que o título que instruiu a presente ação não tem 

eficácia executiva, pelo que seu pagamento não pode ser pleiteado pela 

presente via. Constata-se dos autos que a nota promissória objeto da 

presente ação, acostada juntamente com a inicial, teve seu vencimento em 

07/01/2015, nesta cidade. Assim, prescreveu a ação executiva em 

07/01/2018, conforme preconiza o artigo 70 do decreto Lei nº 57663/66, 

senão vejamos: “Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a 

letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”. Não é outro 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE CONFIGURADA - AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE A 

DAR ANDAMENTO AO FEITO - INÉRCIA POR PERÍODO SUPERIOR AO 

PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo 

prescricional para propositura de Ação de Execução de nota promissória 

é de 3 anos (art. 70 do Decreto 57.663/66). Se, mesmo intimado 

pessoalmente para dar andamento ao feito, o autor permanece inerte por 

período equivalente ao prazo prescricional do título, configura-se a 

prescrição intercorrente, e a extinção da Ação é medida que se impõe. 

(Ap 136706/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). (grifo nosso) Com efeito, a presente ação foi distribuída no 

dia 10/01/2018, como se verifica do id 1154621, ou seja, após o decurso 

do prazo trienal para a propositura da ação executiva. A existência de 

título hábil, previsto em lei e dotado de eficácia executiva é pressuposto 

para o desenvolvimento válido e regular do processo que, se não atendido 

pela parte, induz necessariamente no decreto de extinção da execução. A 

nota promissória prescrita não é documento revestido de liquidez, certeza 

e exigibilidade, pelo que tem incidência o artigo 803, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a impender no indeferimento da exordial, ex vi, também, do 

artigo 330, inciso III, do referido Diploma Legal, que tem aplicação 

subsidiária ao caso, por força do artigo 771, parágrafo único, do mesmo 

Codex. Diante do exposto, indefiro liminarmente a inicial, o que faço com 

fundamento nos artigos 803, inciso I, cumulado com 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil e, em consequência, decreto a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo 

codex. Sem custas e honorários, eis que indevidos nos termos do art. 55 

da Lei n. 9.099/95. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. 

Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 04 de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-05.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA SILVA AGUETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010035-05.2015.8.11.0088. REQUERENTE: ALBERTO DA SILVA 

AGUETONI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ALBERTO DA SILVA AGUETONI em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

64, §1º, do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). A causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, 
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pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, expediente 

que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados, consonante determina a norma 

inserta no Art. 2º da Lei 9.099/95. Em que pesem as alegações do 

reclamante é evidente que eventuais prejuízos materiais não podem ser 

deduzidos por simples análise dos documentos carreados nos autos, 

sendo certo que enquanto o consumidor dispõe de todo um sistema de 

proteção que nasce na Constituição da República e se materializa no CDC, 

aos fornecedores, pela mesma Norma Suprema, é garantido o devido 

processo legal, com acesso a ampla defesa e contraditório. Nessa esteira, 

a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. REVOGO, ainda, a 

antecipação de tutela deferida em sede inicial (id. 8876640). Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Aripuanã, 05 de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-16.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JOAO PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DA CUNHA BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000025-16.2018.8.11.0088; Parte Autora: REQUERENTE: SANDRO JOAO 

PEREIRA DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: ADEMAR DA CUNHA BARBOSA 

FILHO Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial veio 

desacompanhada dos documentos obrigatórios. Desta forma, determino a 

intimação da parte autora, por seu advogado, para que emende a exordial, 

apresentando os documentos obrigatórios para propositura da ação 

(procuração, documentos pessoais, títulos referidos na exordial), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. No mesmo prazo, deverá 

a parte autora apresentar os dados das partes em consonância com o 

Provimento nº 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade. Intime-se. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de maio de 2018. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-92.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. SACCON - ME (REQUERENTE)

JOSE PAULO SACCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010111-92.2016.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE PAULO SACCON, J. P. 

SACCON - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JP SACCON - ME em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Para que uma causa 

possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida 

de questão complexa (quando a discussão é no cível). A causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é 

visível a necessidade de perícia, expediente que não se compatibiliza com 

o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos 

Juizados, consonante determina a norma inserta no Art. 2º da Lei 

9.099/95. Em que pese as alegações do reclamante é evidente que 

eventuais prejuízos materiais não podem ser deduzidos por simples 

análise dos documentos carreados nos autos, sendo certo que enquanto 

o consumidor dispõe de todo um sistema de proteção que nasce na 

Constituição da República e se materializa no CDC, aos fornecedores, pela 

mesma Norma Suprema, é garantido o devido processo legal, com acesso 

a ampla defesa e contraditório. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de 

prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o 

procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum 

prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, 

onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. 

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a 

causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. REVOGO, ainda, a antecipação 

de tutela deferida em sede inicial (id. 8880886). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Aripuanã, 05 de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-84.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARTINS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU AURIMAR MOCELIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, 

nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste 

no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo o crédito da 

parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá 

indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, VI, 

NCPC). 1.3 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 parte executada, ressaltando-se que “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” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 
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comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Aripuanã, 14 de junho de 2018. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-12.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELMUTE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COLETTI DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010041-12.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: ELMUTE DA ROSA 

EXECUTADO: WILSON COLETTI DE JESUS Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança perante o Juizado Especial Cível. A parte executada foi citada 

(id 9003085), tendo apresentando embargos à execução no id 9003102. 

No id 10491379, as partes pugnaram pela homologação da desistência da 

ação, uma vez que compuseram extrajudicialmente. É, em síntese, o 

relatório. Vieram os autos conclusos para sentença. Fundamentação 

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, uma vez que 

o executado anuiu com o pedido de desistência. Dispositivo Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

(artigo 54, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Aripuanã, 22 de maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010013-10.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA CRISTINA JORGE FAITTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010013-10.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: CINARA CRISTINA JORGE 

FAITTA EXECUTADO: ALICE COLETTI Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

manifestação da exequente retro (ev. nº 8879765), intime-se a executada 

para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência tácita. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 26 de abril de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-43.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHYA CAICARA DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERI JOSE FEITOZA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 30 de agosto de 2018 às 14 horas, na 

sala de audiência de conciliação deste fórum.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-88.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO (REQUERENTE)

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO VIRGILINO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ RUA ANTONIO BUZANELLO, 

792, Cidade Alta - ARIPUANÃ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARIPUANÃ - MT, 9 de julho de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000059-88.2018.8.11.0088; Valor causa: R$ 

4.783,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto:[TÍTULOS DE CRÉDITO] . Parte Autora: Nome: DIEGO 

COELHO COMERCIO - EPP Endereço: AV OSMAR DEMECECK, 156, VILA 

OPERARIA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 Nome: DIEGO COELHO 

Endereço: A, 607, LOJA, VILA OPERARIA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 

78325-000 Parte Requerida: ROMILDO VIRGILINO Endereço: RUA DA 

IGREJA CATOLICA, PRX A SERRARIA DO JUAREZ, SN, CONSELVAN, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 telefone 66 3603-1125 O presente 

mandado, extraído 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: Aripuanã - Mig Data: 19 de setembro de 2018 Hora: 14 

horas (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, ANALICE K. DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte–MT, no uso de suas atribuições legais na forma da 
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lei,

CONSIDERANDO que a Lei 8.814 de 15 de Janeiro de 2008 que versa 

sobre Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) 

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no seu 

ANEXO IV prevê a Distribuição de Cargos, Vagas e Lotacionograma das 

comarcas de Primeira Entrância;

CONSIDERANDO que o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e 

Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso prevê na Central de Administração os cargos de Gestor 

Geral de 1ª Entrância e Gestor Administrativo 3 serão preenchidos pelos 

Técnicos Judiciários;

CONSIDERANDO que esta Comarca não possuía Técnicos Judiciários 

aptos a preencher Gestor Administrativo 3, sendo esse cargo assumido 

pela Distribuidora;

CONSIDERANDO que esta Comarca de Brasnorte possui 4 Técnicos 

Judiciários, sendo que o Sr. Marcos Ediones Bertholdi exerce o Cargo de 

Gestor Geral de 1ª Entrância nesta Comarca e Melissa Almeida cedida ao 

E. Tribunal de Justiça exerce o Cargo de Gestor Administrativo 3;

CONSIDERANDO que os outros dois Técnicos Judiciários desta Comarca 

demonstraram interesse em assumir o Cargo de Gestor Administrativo 3;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n° 34/2016-DF DE 29/08/2016 a qual 

designou a servidora NILZA GERMINARI COELHO, Distribuidora, matrícula 

24329, Gestora Administrativo 3 desta Comarca, com efeito a partir da 

publicação desta.

Art. 2° - DESIGNAR o servidor SIDNEY PEREIRA – Técnico Judiciário, 

matrícula n° 34866, Gestor Administrativo 3 do Fórum desta Comarca.

Art. 3° - PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE REMETENDO–SE cópia desta Portaria 

ao Departamento de Recursos Humanos do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Brasnorte-MT; 09 de julho de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55251 Nr: 28-54.2015.811.0100

 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: CELSO DA CRUZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE M. BASTOS - 

OAB:9445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:OAB/MT 6.095, CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 8.464, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-86.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010034-86.2012.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: SILVANA 

APARECIDA RODRIGUES SANTANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no 

prazo de 5 dias a cerca da certidão ID 14071690.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-86.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010034-86.2012.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: SILVANA 

APARECIDA RODRIGUES SANTANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no 

prazo de 5 dias a cerca da certidão ID 14071690.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-89.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JUNIOR CAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000160-89.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.166,65 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PABLO JUNIOR CAMIM REQUERIDO: VIVO S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: PABLO JUNIOR CAMIM Endereço: RUA ARLINDO 

MAYOR, 327, AEROPORTO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 24/08/2018 às 12:00 hs , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 1700-38.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DEFENTE, MARIO DEFENTI NETO, MAURO 

JUNIOR DEFENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LUVISOTTO ALEXANDRE - 

OAB:258946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:9381

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, IMPULSIONO O 

PRESENTE FEITO PARA INTIMAR AS PARTES sobre a realização da 

penhora dos direitos de promissários compradores dos executados sobre 

o imóvel registrado na matricula nº2763 do CRI de Campinápolis, conforme 

determinado na decisão de fl.232 e auto de penhora de fls. 240/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 42467 Nr: 881-28.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da complementação da diligência do(a) oficial(a) 

de justiça, no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 162-51.2015.811.0110

 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: MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3.608, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MELCHIOR 

F. CAUMO - OAB:9.918, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32130 Nr: 1873-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 1868-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PIRES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 763-60.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes da 

designação da data para o início dos trabalhos periciais: Data 03/08/2018, 

horário: 13:00 horas, bem como para manifestação acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48421 Nr: 901-32.2007.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Roberto Machado, OAB/MT n° MT11701 para 

DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos que 

encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente data 

não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os autos 

não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as medidas 

previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e seguintes, 

“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 das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85339 Nr: 292-68.2015.811.0101

 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): ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO, Alberto 

Sassi, LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a parte executada, via DJE, a fim de manifestar 

sobre os novos cálculos apresentados pelo Exequente, conforme 

sentença proferida nos embargos à execução, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69020 Nr: 1490-31.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Paula Coutinho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS PAULA COUTINHO, 

Cpf: 06857597170, Rg: 2881028-7, Filiação: Mirian da Silva Paula Coutinho 

e Darci Coutinho, data de nascimento: 14/01/1997, brasileiro(a), natural de 

Cacoal-RO, solteiro(a), Telefone 8127-1268. 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 14/08/2015, por volta das 8h30min, na residência 

localizada na Rua A3, S/N, sobresquina, bairro Bela Vista, nesta cidade, o 

denunciado MARCOS VINÍCIUS PAULA COUTINHO, prevalecendo-se da 

relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, ofendeu a 

integridade corporal das vítimas Anizio Sergio de Paula e Maria Moreira da 

Silva Paula, avós maternos do denunciado (art. 129, § 9º, CP), sendo que 

a lesão causada na vítima Anizio foi de natureza grave, tendo resultado 

em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e 

perigo de vida momentâneo (art. 129, § 1º, I e II, CP). Ante o exposto, 

denuncio MARCOS VINÍCIUS PAULA COUTINHO, como incurso no art. 129, 

§ 9º (lesão corporal no ambiente doméstico) e no art. 129, § 1º, I e II (lesão 

corporal de natureza grave), todos do Código Penal, em concurso material 

(art. 69 do CP), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia 

recebida, citando-se o acusado, seguindo-se regular instrução até final 

sentença condenatória.

Despacho: DEFIRO o requerimento de fls. 92, DETERMINO que se proceda 

a citação do denunciado por edital, conforme previsão contida no artigo 

361, caput, do Código de Processo Penal.Transcorrido o prazo para 

resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar.Após, tornem-me 

os autos 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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 07 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 1786-53.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Almeida Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA, Cpf: 

00774535229, Rg: 110.220-9, Filiação: Fátima Teixeira de Almeida e 

Gerson Antônio Pereira, data de nascimento: 13/11/1990, brasileiro(a), 

natural de Ariquemes-RO, convivente, cozinheiro / servidor público 

municipal, Telefone 8102-7051. 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: Fatos 01 e 02. No dia 02/11/2015, por volta das 

18h30min, na residência localizada à Rua dos Cajueiros 322, Centro, nesta 

cidade, o denunciado ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA ameaçou de 

morte a sua convivente, Patrícia Jesus de Oliveira (art. 147 do CP), bem 

como, ofendeu a sua integridade física (art. 129, § 9º, do CP), 

desferindo-lhe socos na região toráxica e empurrões. Fato 03. Ainda, 

cerca de um mês antes do fato supra, no mesmo local, o denunciado 

ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA destruiu coisa alheia mediante 

violência, ao rasgar todas as roupas do corpo de sua convivente, Patrícia 

Jesus de Oliveira, enquanto lhe agredia e empurrava para fora de casa 

(art. 163, p.u., I, do CP). Ante o exposto, denuncio ANDERSON DE 

ALMEIDA PEREIRA, como incurso nos arts. 147, 129, § 9º e 163, p.u., I, 

todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), requerendo, 

para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, 

seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória.

Despacho: Vistos, etc.DEFIRO o requerimento de fls. 65, DETERMINO que 

se proceda a citação do denunciado por edital, conforme previsão contida 

no artigo 361, caput, do Código de Processo Penal.Transcorrido o prazo 

para resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar.Após, tornem-me 

os autos 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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 07 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89580 Nr: 2559-93.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR POSSELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Estando a Carta Precatória devidamente instruída para a oitiva da 

testemunha JOSÉ PAULO DE FREITAS MÁXIMO ALENCAR SILVA, designo 

a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 18h00min. Justifico a 

data por não haver pauta anterior disponível.

 Comunique-se ao juízo deprecante.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89556 Nr: 2540-87.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Processo n.º 2540-87.2018.8.11.0105 – Código: 89556Vistos;Cuida-se de 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JACKSON 

FAUSTINO DOS SANTOS ao argumento de estarem ausentes os 

pressupostos autorizadores de sua segregação cautelar. Requereu 

alternativamente a concessão de liberdade provisória condicionada à 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Ref: 25).Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da medida, uma 

vez que ainda permanecem presentes os elementos que deram causa à 

decretação da preventiva (Ref: 28).Vieram-me os autos conclusos para 

deliberações. (...) 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.Por todo o exposto, uma vez 

que permanecem os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado JACKSON FAUSTINO DOS 

SANTOS.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.Tendo em vista que já 

corre neste juízo a ação penal n.º 2611-89.2018.8.11.0105 – Código: 

89653, que apura os presentes fatos, não mais se havendo razão do 

prosseguimento do presente feito.Assim, REMETAM-SE os presentes 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 
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03 de julho de 2018.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON 

MENEGUCCIJuiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1954-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA GERALDA DA CONCEIÇÃO, 

Filiação: Maria Geralda e João Carlos Cessário, data de nascimento: 

18/09/1944, natural de Inhapim-MG, casado(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "Conforme faz prova a cópia da certidão de casamento 

o promovente e promovida contraíram enlace matrimonial na cidade de 

Ubaporanga/MG, sob o Regime da Comunhão de bens, fato devidamente 

registro nº 1.505 livro B-04 fls. 155 do cartório de Registro Civil e 

Tabelionato do município de Ubaporanga/MG da Comarca de Carainga/MG. 

O casal já estão separados há mais de 50 (cinquenta) anos, e o 

promovente não tem notícias da ex-mulher e nem sabe por onde andas. 

Entre o casal, não houve pacto antenupcial firmado. Que desta união 

conjugal adveio 03 (três) filhos, todos maiores de idade. Durante a 

Constancia do casamento não amealharam bens a serem partilhados. Ante 

o exposto, requer se digne Vossa Excelência, em citar a promovida via 

Edital, tendo em vista que esta, encontra-se me lugar incerto e não sabido, 

para que conteste, querente, a ação, sob pena de revelia e confissão ou 

concorde com o pedido, correndo o processo em rito ordinário e em 

segredo de justiça; Que uma vez cumpridas as formalidades legais, seja 

decretado o divorcio inclusive com a intimação do Ministério Púbico para 

doutra Promoção, e que, de imediato, seja expedido o mandado de 

averbação ao cartório competente. Os benefícios da Justiça Gratuita, vez 

que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme declaração e 

cartão de beneficio do INSS anexos. Tudo de acordo com a legislação 

retro mencionada e para que produza seus jurídicos efeitos. Dá-se a 

causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)"

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a gratuidade.Tendo em vista que a parte 

requerida se encontra em local incerto e não sabida, CITE-A, por edital, 

para que apresente reposta no prazo legal, observando-se as 

cominações legais.Uma vez que a parte requerida se encontra em local 

incerto e não sabido, fica inviável a realização de audiência de conciliação 

(art. 695, caput, do CPC), razão pela qual deixo de designá-la. 

Desnecessário o parecer ministerial, uma vez que não há presença de um 

dos interesses do rol do art. 178 do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 07 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39881 Nr: 1323-87.2010.811.0105

 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: Irani Tonini Ferreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls 179, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 1358-37.2016.811.0105

 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: MARIA LUCIA RODRIGUES BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme consta no documento trazido na exordial, a requerente é 

divorciada judicialmente, sendo a averbação lavrada no Cartório de 

Regsitro Civil da Comarca de Barra de são Francisco/ES.

Em parecer o Ministério Público, manifestou-se favorável a retificação do 

nome da requerente, que voltará a usar o nome de solteira.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação, em 

conformidade com o art. 487, I do CPC/2015, e DETERMINO a retificação no 

registro da requerente, que voltará a usar o nome de solteira MARIA 

LÚCIA RODRIGUES.

Expeça-se ofício ao Cartório onde foi lavrado seu casamento, informando 

desta sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67985 Nr: 832-07.2015.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGdS, LGJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê se vistas ao Ministério Público, conforme decisão de ref. 46.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra -se expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68855 Nr: 1405-45.2015.811.0105

 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: EAR, MADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADORAO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar as partes, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que cumpra, 

no prazo de 05 dias, a decisão de ref. 15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN MONTE DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5177, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Léo Antônio Fachin - 

OAB:4739, Marcos Antonio Faria Vilela de Carvalho - OAB:84, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos etc.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, bem como diante da 

concordância do parquet quanto ao requerimento da defesa do réu 

MOISÉS FERREIRA DE SOUZA de ref. 335, DEFIRO-O, razão por que 

determino a renovação das cartas precatórias expedidas para a oitiva das 

testemunhas apontadas no referido petitório, mormente no que toca à 

testemunha VALQUIRIA SILVA PINTO.

SOLICITE-SE informação aos Juízos de PORTO VELHO-RO, CURITIBA-PR e 

JUÍNA-MT quanto ao cumprimento das missivas de ref.124, 229 e 264, as 

quais foram expedidas para interrogar o réu MOÍSES FERREIRA DE 

SOUZA e ouvir as testemunhas ARNALDO BERNARDINO CARDOSO e 

HÉLIO ALVES CARDOSO, respectivamente.

SOLICITO aos Juízos deprecados que, se necessário o fizer, determine a 

condução coercitiva das testemunhas para ouvi-las em tempo hábil, eis 

que se trata de feito que tramita com réus na condição de presos 

provisórios.

A defesa do réu VALDELIR JOÃO DE SOUZA dispensou a oitiva da 

testemunha ANTONIO NILSON RODRIGUES DE SOUZA, o que 

HOMOLOGO.

Outrossim, a defesa do réu PAULO NEVES NOGUEIRA desistiu da oitiva 

das testemunhas Silvaldo da Silva e Dioneis Carlos Batista Aqueni, com o 

que este Juízo anuiu.

No mais, HOMOLOGO a dispensa pela defesa do réu PEDRO RAMOS 

NOGUEIRA no que toca à oitiva da testemunha Ozeia Brito Silva.

Por fim, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto à oitiva das testemunhas Osmar Antunes e Elias Patrício Pereira, 

bem como em relação ao petitório de Ref. 343.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67506 Nr: 492-63.2015.811.0105

 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: SB, SBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe processual junto ao 

sistema APOLO, eis que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

RECEBO a petição inicial e, nos termos do artigo 528 do CPC, DETERMINO 

a CITAÇÃO da parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

proceda ao pagamento das parcelas vencidas, além das vincendas, sob 

pena de prisão civil pelo prazo legal, podendo, no entanto, provar que já 

pagou a referida prestação ou, mesmo, justificar fundamentadamente a 

impossibilidade de pagá-la.

Autorizo, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73654 Nr: 1657-14.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEICIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte exequente para que 

recolha as diligências do oficial de justiça e, assim, seja efetuados os 

demais atos da execução.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68748 Nr: 1353-49.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Camargo 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): WILLIAN DE CAMARGO DA SILVA, Rg: 

21169772, Filiação: Rozely Moises de Camargo e Adão Rodrigues da Silva, 

data de nascimento: 15/04/1992, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

(65)8125-9353. 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 08/07/2014, na residência localizada na Rua 

dasBromélias, nº 463, Centro, nesta cidade, o denunciado WILLIAN DE 

CAMARGO DASILVA ofendeu a integridade corporal da vítima Silvana de 

Aguilar Barbosa, prevalecendoseda relação doméstica, de coabitação ou 

de hospitalidade

Despacho: Vistos etc.;Ante o teor da certidão de fls. 70, na toada da cota 

ministerial de fls. 75, DETERMINO que se proceda a citação do acusado 

por edital, conforme previsão contida no artigo 361, ‘caput’, do 

CPP.Transcorrido o prazo do edital (15 dias – art. 361 do CPP), 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério 

Público para se manifestar.Após, tornem-me os autos 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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 01 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68730 Nr: 1348-27.2015.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAINE CRISTINA SEGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO petitório de ref.21 para determinar, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para que no prazo de 

cinco dias a parte exequente se manifeste no que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62499 Nr: 1572-67.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESP, JMdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - 

OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da parte autora para 

comparecer a esta Secretaria a fim de retirar a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

Evelyn de Assunção Ayres

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 2894-49.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reaza MT Reflorestamento Ind. Com e Exp. de Madeira e 

Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE DE ARAUJO, SANDER REGIS 

SANTOS, SANDRA NICOLETTI ARAUJO, FABIANO SOUZA SIQUEIRA, 

MADEIREIRA REALEZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Peres Giroldo - 

OAB:9.299/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado via DJE, para que se manifeste acerca do 

resultado da carta precatória de ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 2894-49.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reaza MT Reflorestamento Ind. Com e Exp. de Madeira e 

Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE DE ARAUJO, SANDER REGIS 

SANTOS, SANDRA NICOLETTI ARAUJO, FABIANO SOUZA SIQUEIRA, 

MADEIREIRA REALEZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Peres Giroldo - 

OAB:9.299/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com cediço, a tutela de urgência antecipatória é medida excepcional no 

processo civil, estando sua concessão condicionada aos requisitos do 

art. 300 do CPC. Ademais, os elementos de convicção devem ser o 

bastante para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão.

 Na espécie em testilha, tenho como prudente aguardar-se a formação do 

contraditório antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, de 

maneira a permitir a melhor elucidação dos fatos narrados na peça 

isagógica.

Destarte, POSTERGO o exame do pedido de tutela de urgência 

antecipatória para momento posterior ao oferecimento da contestação.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal, por meio de advogado, sob pena de revelia.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e VOLVEM-ME os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 4184-02.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Luiz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado via DJE, para impugnar a contestação de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 124-88.2014.811.0105

 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: JSRS, JSRS, JSRS, GdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da parte autora para 

comparecer a esta Secretaria a fim de retirar a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

Evelyn de Assunção Ayres

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72860 Nr: 1203-34.2016.811.0105

 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: JDSC, AJSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, MARCOS ARNOLD - OAB:7682, 

MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito á publicação de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste 

acerca da carta precatória e petição do réu de ref. 29 e 30 

respectivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 298-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Barbosa - OAB:5415/RO

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. DÊ-SE vista dos 

autos para o Ministério Público. II. No mais, CUMPRA-SE na íntegra decisão 

de fls. 309 e 313. III. EXPEÇA-SE certidão de honorários advocatícios em 

favor do advogado que atuou neste ato. IV. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83358 Nr: 4230-88.2017.811.0105

 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Capossoli da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Colniza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 01 de agosto de 2018, às 17h00min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60458 Nr: 1587-70.2011.811.0105

 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): Adelar Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADELAR KLEIN, 

com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Prescinde 

da intimação pessoal do acusado, na forma da CNGC.Intime-se.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e comunicações 

de praxe.P. R. I. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 1664-11.2013.811.0105

 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): AILTON VIEIRA, LIBERALINA DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Vistos;

Haja vista a discordância de ambas as partes quanto ao valor a ser pago, 

determino a REMESSA dos autos ao contador judicial, profissional o qual 

deverá elaborar o cálculo da dívida exequenda observando os parâmetros 

fixados na sentença e no acórdão que fixou a condenação à parte 

executada.

Com a vinda aos autos do cálculo, INTIMEM-SE as partes para que o 

impugnem no prazo de cinco dias.

Empós, venham conclusos para prolação de sentença.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65993 Nr: 1326-03.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR BERNARDINA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Ordinária de Reconhecimento e Cobrança de Benefício 

Previdenciário, movida por NADIR BERNADINA GARCIAS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente qualificados nos 

autos.

Alvará de autorização do levantamento do valor expedido às fls. 31 e 33.

Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

 É o relatório.

 DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisas do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso em exame, vê-se que houve o pagamento da dívida entabulado 

às fls. 31 e 33, via de consequência, a extinção do feito é a medida que se 

impõe.

Posto isso, JULGO EXTINTO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

 Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. R. I. C .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36233 Nr: 2488-43.2008.811.0105

 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: EIdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e 

anotações.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82471 Nr: 3677-41.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT/RO, Icatu Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da designação de 

audiência de conciliação à ref. 19, para o dia 16/08/2018, às 15h30min.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1868-16.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON APARECIDO DIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente impugnação às contestações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77457 Nr: 805-53.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, via DJE, para 

que recolha as custas de oficial de justiça para o cumprimento do 

mandado de citação.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 19/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Elaine Castanha Bonavigo, matrícula 

31476, Gestora Administrativa 3 do Fórum desta Comarca, estará 

usufruindo férias no período de 16/07/2018 a 04/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1°- DESIGNAR o servidor Carlos Roberto Bertucini, matrícula 11705, 

para exercer o cargo de Gestor Administrativo 3 durante o período de 

16/07/2018 a 04/08/2018.

Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79668 Nr: 799-30.2018.811.0099

 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: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE PARCIALMENTE o acordo entabulado e, 

por consequência, DECRETA-SE o DIVÓRCIO de CLAUDINEI PEREIRA DIAS 

e CRISTIANE RAMOS PEREIRA DIAS, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, isso nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. À SECRETARIA para:1.INTIMAR os autores 

sobre a questão da inserção da avó materna no acordo (ou interesse na 

realização de audiência com a participação dela);2.Havendo juntada de 

acordo com a inserção da avó materna, ao Ministério Público para 

manifestação. Do contrár io (audiência),  conclusos para 

designação;3.EXPEDIR ofício ao Cartório do 2º Ofício de Cotriguaçu/MT, 

para que proceda à averbação na certidão de casamento de n° 155, fls. 

050, livro de Registro de Casamento B-002, PASSANDO a ex-cônjuge a se 

chamar CRISTIANE RAMOS PEREIRA. Intimar. Cumprir.Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69153 Nr: 919-44.2016.811.0099

 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: SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

 Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela requerente contra a 

sentença prolatada nos autos, após reforma decorrente de procedência 

de embargos de declaração, alegando que, por equívoco, o constou da 

sentença (alvará) o “levantamento de FGTS”, quando, na realidade, o 

objeto processual se refere ao “saldo de conta corrente e saldo de conta 

capital”.

II FUNDAMENTAÇÃO

Sendo o alvará judicial um ato de jurisdição voluntária e não havendo 

outros bens a inventariar, em atenção ao princípio da instrumentalidade do 

processo, afasta-se qualquer excesso de formalismo.

Neste sentido é a jurisprudência:

ALVARÁ JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO - 

LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO SUCESSÃO CAUSA MORTIS - CÔNJUGE - 

SEM COMPROVAÇÃO DE DEMAIS HERDEIROS – SEM COMPROVAÇÃO DE 

DEMAIS BENS – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO - BINÔMIO 

NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – PEQUENO VALOR DO BEM – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Excesso de formalismo que deve ser afastado, para que se possam 

atender os princípios da economia processual e instrumentalidade das 

formas. Recurso provido. (Ap 103110/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - TJ-MT, Julgado em 21/05/2013, Publicado no 

DJE 28/05/2013)

Deste modo, com razão a embargante.

III CONCLUSÃO

Por essa razão, RECEBEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, dando a 

eles efeito MODIFICATIVO (art. 1.022, II e III, do CPC).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Por fim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR o competente Alvará Judicial em favor da embargante para que 

proceda ao saque de valores vinculados à conta corrente e à conta 

capital deixados por JOÃO SILDO WITTMANN, inscrito no CPF n° 

414.567.429-49, titular da conta corrente n° 91592-0, Sicredi;

2. INTIMAR a embargante;

3. Não havendo mais requerimentos e CUMPRIDAS todas as 

determinações impostas na sentença, ARQUIVAR os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimar.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60314 Nr: 53-75.2012.811.0099

 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: MARIA VALDETE CHECHES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 07 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 1961-60.2018.811.0099

 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: SANDRA REGINA BATISTA AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição denominada “Ação sumária de cobrança de Seguro 

DPVAT” ajuizada por SANDRA REGINA BATISTA AMARO contra 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S. A., devidamente 

qualificados nos autos.

Defere-se a gratuidade judiciária.

 Estando a Inicial de acordo com as prescrições legais, bem com 

inexistindo, “prima facie”, situação do art. 330 do CPC, RECEBE-SE a Inicial.

Por outro lado, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE 

audiência de conciliação para o dia 17.08.2018, às 13h30min, no CEJUSC 

(Fórum de Cotriguaçu).

 No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente para a audiência de conciliação;

2. CITAR a parte-requerida (AR), isto para que fique formalmente ciente do 

processo, para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

inicia-se o prazo para apresentar resposta (inclusive contestação), nos 
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moldes do art. 335, do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61209 Nr: 941-44.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIFAS LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, 

COMPRA FÁCIL- SOC. IPM. HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remigio de 

Oliveira - OAB:335855/SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341 OAB/SP, Rafael Good God Chelotti - OAB:139.387/MG

 Vistos...

Já certificada a tempestividade.

Recebe-se o recurso com efeito suspensivo.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a apelada para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TJMT

Cotriguaçu/MT, 07 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30833 Nr: 357-16.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FAUSTINO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Intimar a Defesa para que se manifeste acerca do interesse nas oitivas 

das testemunhas em comum (Ministério Público já desistiu).

Havendo desistência, ao Ministério Público e à Defesa para alegações.

Do contrário, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 765-70.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MORATO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Encontrou-se endereço de Claudineia.

 Assim:

1.EXPEDIR Precatória para oitiva de Claudineia e Adriana (endereço de fl. 

186v);

2.Intimar a Defesa da expedição das precatórias e também para informar 

interesse nas oitivas de testemunhas (desistência do Ministério Público, 

inclusive quanto ao interrogatório;

3.Havendo desistência, aguardar devolução das precatórias e vistas para 

alegações finais;

4.Do contrário, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33204 Nr: 1064-47.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIEL MACIEL FERREIRA, CLAUDECIR 

CORRÊA DA SILVA - Vulgo "Gordo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o teor da Certidão de fl. 98 (ainda não numerada), DESIGNA-SE 

audiência para o interrogatório de Claudecir para o dia 08/08/2018, às 

18h30min.

 À SECRETARIA:

1.INTIMAR as Defesas, réus e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34181 Nr: 600-86.2010.811.0099

 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): ROSANGELA DOS SANTOS, NILTON LUCIANO 

PEREIRA, JOSÉ RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:11.258-A/MT

 Defere-se o pleito do Ministério Público.

 Assim:

1.INTIMAR as Defesas para que se manifestem sobre a questão das 

testemunhas e interrogatórios dos acusados. PRAZO de 15 dias (silêncio 

importando a aquiescência com as oitivas);

2.Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70813 Nr: 2013-27.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 08 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70998 Nr: 2137-10.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de JOÃO DE LIMA[...] . 

Tópico síntese do julgado à a) nome do segurado: JOÃO DE LIMA; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 

01 salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 09/03/2016 (data do 
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requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: benefício a ser ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 08 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28147 Nr: 546-62.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, GENTIL 

VIEIRA DE ANDRADE - Vulgo "Tila", GOIANINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan Moreira dos 

Santos - OAB:28.144, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

21.384/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA CONCLUSÃO – À 

SECRETARIADefere-se o pleito da Defesa de Gentil no sentido de 

expedição de Precatória para o interrogatório, sendo dispensado de 

comparecer à audiência ora designada. Aqui, na realidade, nada se faz de 

extraordinário, pois a integração processual do acusado já está feita 

(citação e resposta à acusação), sendo prescindível (até por “estratégia”, 

por exemplo) a presença do acusado a qualquer ato a partir de agora. Há, 

ainda, questão relativa ao acusado Neury, o qual havia constituído 

Defensor, o qual acabou renunciado. Certo que já houve a nomeação de 

um Defensor, o que não é errado, mas deve ser intimado o acusado para 

que, querendo, constitua outro, intimação esta que se dará quando da 

intimação para a audiência. Por fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 09/08/2018, às 

15h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas e o interrogatório do acusado Neury (Gentil será interrogado 

em Precatoria).EXPEDIR Precatória para o interrogatório do acusado 

GENTIL, para ciência da audiência ora designada e para as oitivas das 

testemunhas indicadas pela Defesa. INTIMAR o acusado Neury, isso para 

ciência da audiência, para ciência da renúncia do Defensor e nomeação 

de Dativo, para indicar endereços (ou qualificações mais completas) das 

testemunhas arroladas. Neste ato se fez pesquisa no Infojud acerca das 

testemunhas (tanto do Ministério Público quanto da Defesa, desde que 

com qualificação suficiente), encontrando-se resultado (deve a Secretaria 

se atentar para isso).Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição 

das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente 

no Juízo deprecado. INTIMEM-SE as testemunhas, os réus e as [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61666 Nr: 57-78.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JOSE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA CONCLUSÃO – À 

SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 09/08/2018, às 16h30min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas, vítima e 

interrogatório.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. INTIMEM-SE as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado).Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1143-84.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA CONCLUSÃO – À 

SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 09/08/2018, às 18h00min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas, vítima e 

acusado.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. INTIMEM-SE as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado).Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63309 Nr: 201-18.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEITÃO DA SILVA vulgo Marcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA CONCLUSÃO – À 

SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 13/08/2018, às 13h30min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas, vítima e 

acusado.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. INTIMEM-SE as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado).Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60345 Nr: 84-95.2012.811.0099

 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: EJDS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SARA TONEZER, 

para devolução dos autos nº 84-95.2012.811.0099, Protocolo 60345, 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): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10236 Nr: 114-19.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 
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parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14220 Nr: 89-69.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA (MERCEARIA 

PANTANAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 15036 Nr: 30-47.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA (MERCEARIA 

PANTANAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18009 Nr: 163-89.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMÃOS GARLET LTDA, 

ESPEDITO LUIZ GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18605 Nr: 261-74.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO UBIALI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18647 Nr: 272-06.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. A. G. MIQUELIN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 
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parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 131-50.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN MARTIN INDÚSTRIA MADEIREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 135-24.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMÃOS GARLET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25892 Nr: 1291-76.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMÃOS GARLET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26220 Nr: 1534-20.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26277 Nr: 1492-68.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CAETANO DE FRANÇA - V 

"BARBEIRO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 
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diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28159 Nr: 1082-73.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON B. DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28181 Nr: 1080-06.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28187 Nr: 993-50.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CLEMENTINO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28291 Nr: 1038-54.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28294 Nr: 1041-09.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. WEBER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 
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§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28303 Nr: 1050-68.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VITALINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28716 Nr: 1495-86.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28822 Nr: 1441-23.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERNANDES DA SILVA - Vulgo 

"Dinoite"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29061 Nr: 1562-51.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VALENTIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29532 Nr: 376-56.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. OLIVEIRA TORNEARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 
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do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 185-40.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR KISCHKEL - ME, VALDIR KISCHKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 1641-25.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33775 Nr: 213-71.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARIA KIELING - ME, IVANI MARIA 

KIELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33776 Nr: 214-56.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. KUZMINSKI - ME (PALIJU PAPELARIA E 

LIVRARIA JURUENA), JOÃO MARIA KUZMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33777 Nr: 215-41.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. KUZMINSKI - ME (PALIJU PAPELARIA E 

LIVRARIA JURUENA), JOÃO MARIA KUZMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.
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Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33785 Nr: 223-18.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARIA KIELING - ME, IVANI MARIA 

KIELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33847 Nr: 271-74.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALUISIO GAYESKI, CARLOS ALUISIO 

GAYESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34643 Nr: 1061-58.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARIA KIELING - ME, IVANI MARIA 

KIELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35832 Nr: 687-08.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MATEUS LAVARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 1002-36.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGUES CASTANHO, D. R. 

CASTANHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.
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 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60648 Nr: 385-42.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10231 Nr: 136-77.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10218 Nr: 142-84.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. R. - EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10169 Nr: 155-83.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10161 Nr: 166-15.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.
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Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10091 Nr: 203-42.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON PAVESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10090 Nr: 202-57.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODAIR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10087 Nr: 200-87.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMULO ROCABADO SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9724 Nr: 243-24.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 5569 Nr: 31-37.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N M CASTANHA & CIA LTDA, NOREDI 

MACHADO CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 212 Nr: 17-92.1996.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA DEL SECHI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35825 Nr: 677-61.2011.811.0099

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVY EDUARDO SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Intimar a Defesa para se manifestar sobre argumento do Ministério 

Público. Prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60734 Nr: 468-58.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI RODRIGUES DA SILVA BOIKO - ME, 

ROSELI RODRIGUES DA SILVA BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 632-23.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CUIABÁ 

- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61461 Nr: 1200-39.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ALIRIO ALTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61489 Nr: 1228-07.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I MAZZOCHIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 
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de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 1289-62.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO N MORAIS, ANILDO NUNES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61560 Nr: 1298-24.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDEIROS & BERLANDA LTDA-ME, ANGELITA 

MARIA BERLANDA, ADEMAR LUCENA MOREIRA, CLEVER SILVA 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63059 Nr: 15-92.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. MAZZOCHIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63387 Nr: 268-80.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERNANDES DA SILVA - Vulgo 

"Dinoite"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, por economia e celeridade processual, INTIME-SE a 

parte-exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o valor do 

débito exequendo, bem como indicar a opção por formas de penhora 

diversas do dinheiro (BACENJUD, o qual será feito, considerando a ordem 

de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC).

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 09 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34632 Nr: 1050-29.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU LEME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Feito pesquisa no Bacenjud, encontrou-se endereço.

 Assim:

1.EXPEDIR Precatória para oitiva da vítima Cleiton Carlos Klasner;

2.Intimar a Defesa da expedição da Precatória;
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3.Com o retorno, vistas às partes para requerimento/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34990 Nr: 1408-91.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURNECI ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Inicialmente, com a constituição de Defesa, REVOGA-SE a nomeação de 

Defensor anteriormente feita.

 Por isso, fixa-se o valor de 02 URH para o advogado MATEUS 

GONÇALVES DA SILVA, OAB 21384/MT, nos termos do art. 303 da CNGC, 

bem como do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB, levando-se em contato 

Tabela de Honorários da OAB atualizada em fevereiro de 2017, a ser 

suportado, o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, mediante certidão 

(devidamente selada) porventura requerida pelo interessado.

Pesquisas no Infojud e Bacenjud indicam endereço local, afastando-se de 

nova possibilidade.

 Por isso:

1.Ao Ministério Público e, após, à Defesa para manifestação quanto ao 

atual cenário processual;

2.Desistindo das testemunhas, nada requerendo, aguardar devolução de 

Precatória porventura ainda pendente e vistas para alegações finais;

3.Após (ou com algum requerimento), conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-20.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MORAIS DA ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Não obstante o pleito de expedição de alvará para levantamento de valor 

depositado, há questão não compreendida neste processo. Do acórdão, o 

que se extrai é o parcial provimento do recurso, mas a improcedência 

quanto ao cerne do pedido, o que levaria, com a devida vênia e malgrada 

possível falta de compreensão, à inexistência de qualquer valora a ser 

pago pela requerida. Por isso, visando a compreender o atual cenário: 

1.INTIMAR as partes, isso para que expliquem do que se trata o valor 

depositado (prazo de 15 dias), ficando cientes de que, não havendo 

explicação, será devolvido o valor para o depositante; 2.Após 

manifestações (ou decurso de prazo sem elas), conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000696-40.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ODELI XAVIER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M I ALBUQUERQUE DIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

22/08/2018, às 15h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 9 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000011-96.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PREVIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BRUNO MARTINS LEAO OAB - MT23752/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

22/08/2018, às 16h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 9 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000093-64.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

E. STASSUN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BRUNO MARTINS LEAO OAB - MT23752/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

07/08/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 9 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Comunicado

TERMO DE DOAÇÃO Nº 09-A /2018/DF - TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE 

BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO E DONATÁRIO A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA " AMOR E 

CARIDADE ’’ DE DOM AQUINO.

* O Termo de Doação 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
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55050 Nr: 1016-74.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA IRENE CANDIDA DOS REIS, Ageane Cristina 

Cândida dos Reis Oliveira, Cristiane Candida dos Reis Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Galvão dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de óbito anexada, DECLARO aberto o inventário dos 

bens deixados pelo falecimento de JOÃO GALVÃO DOS REIS, pelo rito 

sumaríssimo do arrolamento, e nomeio como inventariante NEUZA IRENE 

CANDIDA DOS REIS, independentemente da subscrição de termo e de 

prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificada de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (CPC, Art. 660).INTIMEM-SE os demais herdeiros para se 

manifestarem acerca das primeiras declarações no prazo de 15 (quinze) 

dias.Considerando o disposto no Provimento nº 56/2016 do CNJ, OFICIE-SE 

à CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados para remeter ao 

Juízo Certidão Negativa de Testamento em nome do de cujus, no prazo de 

15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 2635-73.2017.811.0034

 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: Alonso Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.....Contudo, têm-se que a autora foi devidamente intimada 

para realizar o recolhimento, mas não o fez ou interpôs agravo de 

instrumento contra a decisão, operando-se o trânsito em julgado, de forma 

que deverá ser aplicado o artigo 290 do CPC, nestes termos:Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.Aliás, o pedido de reconsideração não veio sequer 

acompanhado de novos documentos, tão somente alegações unilaterais 

da parte.Desta forma, pelo exposto, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do 

CPC.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30888 Nr: 664-29.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Soares de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL’AGNOL 

FINATO - OAB:OAB/MT 10.084

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34739 Nr: 678-42.2014.811.0034

 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: CREUZA RODRIGUES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO PÓVOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 79 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54081 Nr: 549-95.2018.811.0034

 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: MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 11 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47741 Nr: 1252-60.2017.811.0034

 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: Analourdes Coutinho Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça de ref.30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39495 Nr: 1317-26.2015.811.0034

 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: Fernando Ribeiro Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40374 Nr: 170-28.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça de ref.119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50274 Nr: 2316-08.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça de ref.21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54115 Nr: 562-94.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. Comercial de Peças Ltda, José Henrique 

Nonato, Alexandre José Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Viana Gomes - 

OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55659 Nr: 1310-29.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DE SOUZA REIS, José Paulo 

Peres Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55191 Nr: 1098-08.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo da Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliny do Socorro Basilio 

Lages - OAB:16.443

 Vistos,

 1. Recebo a missiva precatória.

2. Designo a audiência de instrução para o dia 12 de julho de 2018, às 

15h30min.

3. Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da audiência agendada.

4. Requisitem-se as testemunhas. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31505 Nr: 246-57.2013.811.0034

 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: Marinalva Silva Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Vistos etc.

Apesar do requerimento da autora às fls. 119/120, considerando as 

informações constantes da fl. 118, INTIME-SE o Perito Elder Rocha Lemos, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar o seu cadastramento a fim 

de possibilitar a expedição de RPVs referentes aos honorários periciais, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino – MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 360-93.2013.811.0034

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berté Florestal Ltda, Beatriz Bezeruska

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Galdino Fraga Filho, Aldo Francisco 

Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito encontra-se abandonado por mais de 30 dias, 

tendo a autora deixado de retirar a Carta Precatória de fl. 109, INTIME-A 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo impreterível de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8434 Nr: 520-31.2007.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. e Com. de Moveis e Vidracar Real LTDA 

ME, JOSE EUSTAQUIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora da Proc. Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos etc.

Considerando não foram localizados bens passíveis de penhora de 

propriedade do executado, SUSPENDO a presente Execução Fiscal pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Após o transcurso do prazo, remetam-se os autos com vistas à 
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exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6211 Nr: 374-58.2005.811.0034

 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, Município de Dom Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP JEANS Indústria e Confecções Ltda ME, 

Josenildo Ramiro e Silva, Cleomar José da Costa, EDIMAR CÂNDIDO 

PEREIRA-ME, EDIMAR CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz da Penha Corrêa - 

OAB:8119

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DOM AQUINO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 374-58.2005.811.0034

ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual e Município de Dom 

Aquino-MT

PARTE REQUERIDA: UP JEANS Indústria e Confecções Ltda ME e 

Josenildo Ramiro e Silva e EDIMAR CÂNDIDO PEREIRA-ME e EDIMAR 

CÂNDIDO PEREIRA e Cleomar José da Costa

INTIMANDO(A, S): Representante (requerido): Josenildo Ramiro e Silva, 

Cpf: 56966954187, Rg: 883.252 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT, casado(a), Endereço: Rua Tiradentes, 54 (Antiga Câmara 

Municipal), Bairro: Centro, Cidade: Dom Aquino-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 510,55 (quinhentos e dez reais e cinquenta e 

cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e Provimento 12/2017-CGJ/MT. 

Eu, Jesinete Alves Silveira - Gestor da Central de Arrecadação, digitei.

 Dom Aquino - MT, 9 de julho de 2018.

Jesinete Alves Silveira

Central de Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 576-54.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadio Martins de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DOM AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Patrícia Capeleiro - Procuradora do Estado - 

OAB:

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Abadio Martins de 

Assunção em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e 

Fazenda Pública do Municipio de Dom Aquino-MT , todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Certificado a fl. 176 a realização integral do tratamento médico-cirúrgico e 

pós-cirúrgico necessitado pelo exequente, conforme determinado na 

sentença de fls. 74/79.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito em virtude da 

certidão citada (fls. 187/188).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações que a obrigação foi satisfeita com a realização 

integral do tratamento médico-cirúrgico e pós-cirúrgico pelo exequente, 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. Ciência ao MP.

Custas remanescentes pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6867 Nr: 18-29.2006.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José de Aguiar, Paulo Cezar de Aguiar, 

Janelise Maria Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Castro Stringheta - 

OAB:8550

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Execução Forçada proposta pelo Banco do Brasil S.A em face 

de Lauro José de Aguiar, Paulo Cezar de Aguiar e Janelise Maria Fin, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O exequente informou que os executados adimpliram o débito (fl. 183).

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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 
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de seus advogados, para que no prazo de 5 (cinco) dias juntem nos autos 

certidão atualizada do registro imobiliário, assim como as demais certidões 

previstas no art.1.083 da CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 690-90.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Marcos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT/15484-A

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DOM AQUINO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 690-90.2013.811.0034

ESPÉCIE: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cristiano Marcos Mendes

PARTE REQUERIDA: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

INTIMANDO(A, S): Requerente: Cristiano Marcos Mendes, Cpf: 

01857691105, Rg: 18.630.588 SSP MT Filiação: Juarez Gonçalves Mendes 

e Devanir Mendes, data de nascimento: 22/08/1986, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Av. Castelo Branco, S/n, Cidade: Dom Aquino-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 523,22 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e 

dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e Provimento 12/2017-CGJ/MT.. 

Eu, Jesinete Alves Silveira, digitei.

 Dom Aquino - MT, 9 de julho de 2018.

Jesinete Alves Silveira

Central de Arrecadação e Arquivamento

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 029 /2018-DF

 O Doutor, JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, M.M Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o que dispõe a artigo 86, do Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (lei Estadual nº4. 964, 

de 26.12.1985) e Capitulo 2. Função Correicional – Art. 4º, Art. 8º e Art. 

13º das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso relativa ao Foro Extrajudicial- CNGCE.

CONSIDERANDO a Portaria nº023/2018, a qual designa realização de 

Correição ordinária 2018, no Cartório Extrajudicial do 1º oficio desta 

Comarca, para o dia 21/06/2018.

CONSIDERANDO a Convocação deste magistrado para participação no 

"Workshop Projeto Luz", o qual foi realizado no dia 21/06/2018, 

concomitante com o dia aprazado para correição.

RESOLVE:Art. 1º- ALTERAR em parte a Portaria nº023/2018-DF, no que 

se refere à data para correição, para constar o dia 12 de julho de 2018, a 

partir das 09h30min horas, permanecendo inalteradas as demais 

determinações da referida portaria. Art. 3º - Encaminhe-se cópia desta 

Portaria a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, Ministério Público, à 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Cartório Extrajudicial do 

1º Ofício da Comarca de Feliz Natal-MT. Afixe cópia em lugar de costume e 

acesso ao público. Publique-se.

Feliz Natal, 09 de julho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito – Diretor do Foro

Edital

O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado 

do Mato Grosso, Dr. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, no uso de 

suas atribuições legais.

Considerando que, Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Rui Ramos 

Ribeiro, com objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível 

médio, aliado a necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, 

autorizou, no pedido de abertura de Processo Seletivo n. 18/2018, 

CIA.0709030-23.2018.8.11.0093, esta Comarca a realizar Processo 

Seletivo para Cadastro de Reserva de Estagiário Nível Médio.

1. Torna pública a abertura do processo Seletivo para cadastro de 

reserva para Recrutamento de Estagiários de Nível Médio da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com as normas e condições estabelecidas no EDITAL N.º 014/2012/GSCP, 

disponibilizado no DJE nº 8.813, de 17/05/2012.

2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente, na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal/MT, sito à Rua São Lourenço D’Oeste nº 945, Bairro Centro, 

CEP 78885-000, no período compreendido de 06 de agosto de 2018 até o 

dia 31 de agosto, no horário das 12h00m às 18h00m.

3. A inscrição poderá ser realizada pessoalmente ou por meio de um 

procurador devidamente habilitado.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5. Das vagas destinadas à pessoa portadora de deficiência:

5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro 

de1999; pelo art. 17, § 5° da Lei n. 11.788/08, pelo § 2° do art. 8 da Lei 

Complementar n. 04/90 - Estatuto dos Servidores Público do Estado de 

Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 

novembro de 2002, e anunciado administrativo do Conselho Nacional de 

Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos 

termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

6. A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado, por este 

juízo responsável pela execução do Processo Seletivo, a qual será 

realizada nesta Comarca de Feliz Natal-MT.

7. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital nº 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Feliz Natal-MT, 05 de julho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73734 Nr: 367-34.2015.811.0093

 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): JGS, PCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.
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Vistas ao Ministério Público para manifestação acerca do Relatório 

Psicossocial juntado às fls. 522/523.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 1188-33.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR IORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, Rafael Wasnieski - OAB:MT/15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de outubro de 2018, às 14h30min.

 Caso na audiência de conciliação não houver acordo, a requerida poderá 

contestar a ação, no prazo previsto no art. 335, § 1° do NCPC, desde que 

o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 2200-19.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Vistos, etc.[...]Dessa forma com fulcro nos artigos 10 e 648, inciso II, do 

Código de Processo Penal REVOGO a prisão preventiva de Paulo Willian 

Constantino Rodrigues eis que afigurado o excesso de prazo, 

condicionada ao cumprimento das medidas cautelares a seguir – artigo 

319 do Código de Processo Penal:a)Comprovação IMEDIATA de residência 

fixa, que deverá ser apresentada nestes autos;b)Compromisso de 

comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença 

seja necessária, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 

24 horas após a sua intimação, não se mudar de residência, bem como 

ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a investigação e instrução 

processual, sem prévia autorização deste Juízo;c)Proibição de acesso e 

frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja 

venda e ingestão de bebidas alcoólicas, com exceção de seu local de 

trabalho;d) Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h00min às 

06h00min do dia seguinte) e nos dias de folga;Fica o indiciado advertido 

que, em caso de descumprimento a qualquer das medidas 

cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão 

preventiva do autuado (artigo 282, § 4º, do CPP).Quanto ao pedido de 

Restituição dos bens apreendidos, Indefiro o pedido, diante do fato do Réu 

não ter trazido aos autos documentos capazes de demonstrar que os 

bens lhe pertencem, bem como que este será analisado no momento 

oportuno, qual seja da prolação da Sentença.SIRVA A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFICIO, no que couber, devendo o denunciado ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, momento 

em que deverá ser o réu citado para responder à acusação.Determino 

seja lavrado termo de compromisso a ser firmado pelo denunciado, 

comprometendo-se a cumprir todas as medidas acima, tudo sob pena de 

ser revigorada a sua prisão.Oficiem-se as autoridades policiais para 

informar acerca da medida cautelar de recolhimento noturno.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84263 Nr: 1293-10.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Assim, INDEFIRO o pedido de pág. 21/28, e por consequência, 

MANTENHO as medidas protetivas fixadas alhures.De outro lado, tendo em 

vista que o conteúdo do CD desentranhado dos autos, encontra-se 

inclusive materializado nos autos da medida protetiva de código nº 

195172, não vislumbrando-se portanto, quaisquer prejuízo as partes, 

DEFIRO o pedido de fl. 17/18, pelo que PROCEDA-SE a juntada do CD 

desentranhado dos autos às fls. 06De Vera/MT, para Feliz Natal, 06 de 

Julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113320 Nr: 761-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remir Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Havendo outros atos de instrução a serem praticados, DEFIRO a juntada 

da procuração e do rol de testemunhas de defesa, determinando a 

expedição de carta precatória para realização de suas oitivas no juízo da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, eis que todas residem naquela comarca.

Indefiro o pedido de juntada de antecedentes criminais das vítimas, cujo 

comportamento e histórico social não esta sendo sindicado neste 

processo.

Apesar dos atos deprecados não suspenderem a instrução, diante do 

pequeno conjunto probatório produzido nos autos, necessário aguardar o 

retorno das precatórias para realização do interrogatório.

Certifique-se a expedição e o cumprimento de todas as cartas precatórias 

e, após, voltem-me conclusos para designação de audiência de instrução 

em continuação para interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105069 Nr: 180-73.2017.811.0087

 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: AL, FdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, 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), 

conforme a sentença de folhas 22. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e quarenta centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 
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LINE - 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 um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88360 Nr: 1506-73.2014.811.0087

 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: DZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Concedo à inventariante o prazo de 10 (dez) dias para reapresentação 

das primeiras declarações, fazendo constar TODOS os ativos e passivos 

do falecido, sob pena de remoção, incluindo no plano de partilha a menor 

GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA.

O presente inventário foi proposto há aproximadamente 4 (quatro) anos e, 

diante do expressivo volume processual na Comarca, até o momento não 

teve nenhuma efetividade prática. Assim, tendo em vista simplicidade do 

feito e necessidade de concessão de provimento final, concito as partes a 

entabularem plano de partilha amigável.

Reapresentadas as primeiras declarações ou apresentado plano de 

partilha amigável, dê-se vistas ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110686 Nr: 3263-97.2017.811.0087

 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: João Dias da Silva

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110687 Nr: 3264-82.2017.811.0087

 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: Jucelino Evangelista Guimarães

 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:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110688 Nr: 3265-67.2017.811.0087

 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: Irene da Silva Costa

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110911 Nr: 3415-48.2017.811.0087

 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: Acelino Machado de Oliveira

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111176 Nr: 3537-61.2017.811.0087

 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: Lecir Rodrigues Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3830-31.2017.811.0087

 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: Irani Castro e Silva

 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:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111845 Nr: 3921-24.2017.811.0087

 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: CLARICE INÊS KNOPF

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 4046-89.2017.811.0087

 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: Valdir Pedro de Carvalho

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 178-69.2018.811.0087

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 400 de 478



 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cilva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100517 Nr: 1738-17.2016.811.0087

 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: Lucélia Sanches Santiago Braghin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 545,48 (quinhentos 

e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme a 

sentença de folhas 34. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento 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 ON LINE - 

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 um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102675 Nr: 3099-69.2016.811.0087

 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: Pedro Toscan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 545,48 (quinhentos 

e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme a 

sentença de folhas 34. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento 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 ON LINE - 

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 um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112638 Nr: 222-88.2018.811.0087

 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: Marcos Antonio Bessa, Semildo Rogério Hobold, Zenil 

Aparecido de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pontes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves de Matos - 

OAB:, Romildo Alves Matos - OAB:18173/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 545,48 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

conforme a sentença de folhas 35. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento 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 ON LINE 

- 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 um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88818 Nr: 1776-97.2014.811.0087

 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 Carlos Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eutânia Vieira Lima, Ronaldo de Souza Cruz, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.251,28 

(um mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), 

conforme a sentença de folhas 36. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 625,64 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e 

quatro centavos) para recolhimento de custas e R$ 625,64 (seiscentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 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 um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-49.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEXANDRE SILVA (REQUERIDO)

SITE O TERRITÓRIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

25/07/2018 às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-47.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TAVARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA OAB - MT19973/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FONTES E FONTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

25/07/2018 às 14:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58134 Nr: 1587-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmir Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723

 DECIDODesta feita, ausentes o periculum libertatis pela peculiaridade 

constante nos autos, CONCEDO liberdade provisória a DALMIR CANDIDO 

DA SILVA condicionada ao cumprimento das MEDIDAS PROTETIVAS À 

VITIMA e MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com 

fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06 e do art. 319 do CPP, com o intuito 

de impedir a reiteração criminosa, a saber:1) Permanecer distante da 

vítima e das testemunhas no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; 2) 

Não manter contato com a vítima e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3) Proibição de frequentar a residência da vítima, local onde 

trabalha e casa de familiares a fim de resguardar a integridade física e 

psicológica da mesma;4) Comparecimento a todos os atos processuais;5) 

Proibição de se ausentar da Comarca de residência por mais de 15 dias, 

sem comunicação ao Juízo,Consigno que a não obediência das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor as 

penas da lei, inclusive com a POSSIBILIDADE DE SER DECRETADA PRISÃO 

PREVENTIVA.a) Sirva a presente decisão excepcionalmente como 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser posto em liberdade de 

imediato, salvo se por outro motivo não estiver preso. b) OFICIE-SE o 

ilustre Delegado de Polícia, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo 

único, da Lei 11.340/06, fiscalize o atendimento às providências ora 

determinadas, PRINCIPALMENTE, A MEDIDA PROTETIVA DE 

AFASTAMENTO DO LAR, tomando as medidas legais cabíveis em caso de 

descumprimento pelo Requerido, além de que encaminhe os autos de 

inquérito policial com urgência para que se verifique se é caso ou não de 

prisão preventiva.c) CIÊNCIA ao Ministério Público.d) AGUARDE-SE a 

conclusão do inquérito policial. f) Cumpra-se, COM URGÊNCIA, devendo o 

Oficial de Justiça intimar o indiciado das condições impostas, bem como do 

cumprimento INTEGRAL das medidas protetivas. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 06/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9158 Nr: 404-53.2006.811.0036

 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: Francisco Dourado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9158

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13731 Nr: 1180-82.2008.811.0036

 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: Angelina Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1180-32.2008.811.0036 (13731)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do Advogado da parte exequente de fls. 119.

1) Dessa forma, DETERMINO que seja expedido NOVO ofício 

REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), referente 

aos honorários de sucumbência, em benefício do advogado EBER 

AMÂNCIO DE BARROS, nos termos e motivos apresentados na referida 

petição.

2) Após a comprovação do depósito judicial, EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará.

3) Por fim, INTIME-SE o referido advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo.

Por fim, concluso para extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17602 Nr: 1032-66.2011.811.0036

 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: Sebastiana Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 17602

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31085 Nr: 929-25.2012.811.0036

 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: Sebastiana Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31085

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 
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impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.112, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31941 Nr: 533-14.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Regina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Joel Becker - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31941

Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

 Determino ao INSS a implantação do benefício previdenciário a que se 

refere este processo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertida em favor da parte 

exeqüente.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.138v/139, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3222 Nr: 593-41.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT

 Autos n° 593-41.2000.811.0036 (3222)

Ação de Execução

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do exequente de fl. 183 para determinar a penhora 

do imóvel indicado, registrado sob a matrícula nº 5306 do CRI desta 

Comarca, de propriedade da parte executada.

1) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

do bem imóvel indicado e NOMEIO a parte executada como depositária do 

bem. EXPEÇA-SE o necessário.

2) No mesmo ato, INTIMEM-SE a parte executada e cônjuge, caso seja 

casada, para que tenham ciência da penhora e da nomeação como 

depositária do bem. Além disso, INTIME-SE a parte para que no prazo legal, 

caso queira, apresente impugnação nos autos, por meio de advogado (a).

3) Após, afim de conferir segurança jurídica e publicidade ao ato, 

PROCEDA-SE ao registro da penhora do referido bem no Cartório de 

Registro de Imóveis competente.

 4) Por fim, nada sendo apresentado pela parte executada, INTIMEM-SE as 

Partes para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no 

prazo de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao 

seu interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 212-81.2010.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giancarlo Castilho Domingues Renno, Nádia Castilho 

Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Nobre de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 212-81.2010.811.0036 (15468)

Cautelar Inominada

Decisão

Vistos etc.

Diante do conteúdo da certidão de fl. 67, em que demonstra que já houve o 

recolhimento das custas processuais, REVOGO a cobrança das custas e 

despesas processuais dos autores.

Por fim, considerando que houve o trânsito em julgado do presente feito, 

ARQUIVE-SE o processo, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 1822-40.2017.811.0036

 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: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Guiratinga-MT, Daniel 

Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Vistos etc.

 Considerando a ausencia do advogado da parte autora devidamente 

justificada, redesigno o ato para o DIA 23/08/2018 ÀS 14H30MIN.

Saem os presentes intimados.

Intime-se o advogado via DJE.

 Intime-se as testemunhas faltantes e o requerido Adriano Souza Macedo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 586-05.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimira Francisca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 11525

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.
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Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11949 Nr: 870-13.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida do Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 11949

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que cumpra integral despacho de 

fl.208, acostando aos autos, prestação de conta do montante repassado à 

parte autora.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12599 Nr: 76-55.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Azevedo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:, Renata 

Cordeiro Uchoa Florencio - OAB:Mat. 1585256

 PROCESSO/CÓD. Nº 12599

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza, José Herculano 

Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 Autos n° 20-81.1992.811.0036 (245)Ação de Execução Decisão.Vistos 

etc1) DETERMINO que a Secretaria da Vara Única designe-se data para a 

realização do leilão do bem penhorado, de preferência em conjunto com os 

demais autos que estão na mesma situação, devendo ser observado o 

disposto nos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como as normas estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de 

alienação judicial.2)Deste modo, NOMEIO, com base no art. 883 do 

CPC/2015, para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 

22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na 

Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, para atuarem na condução da 

alienação de bens penhorados neste Juízo, endereço profissional Rua 02, 

nº 264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340 – Cuiabá/MT, 

Tel .  (65) 3664-4501 e Cel :  (65)  99974-4941,  E-mai l : 

recjudicial@leiloesjudiciais.com.br e site www.balbinoleiloes.com.br. 4)A 

COMISSÃO DOS LEILOEIROS será devida da seguinte forma: em caso de 

arrematação, será de 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo 

arrematante; em caso de adjudicação, a comissão devida será de 2% 

sobre o valor da avaliação e será paga pelo adjudicante; em caso de 

remição, acordo ou pagamento, suspendendo a realização do leilão, a 

comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo 

executado.5) A REALIZAÇÃO DO LEILÃO será eletrônico e presencial 

artigo 882 e 879 inciso II do NCPC, ESTIPULO o lance mínimo no leilão no 

percentual de 50% do valor apurado na avaliação (art. 891 do 

CPC/2015).6) INTIMEM-SE a PARTE EXECUTADA e os demais TERCEIROS 

INTERESSADOS, constantes no art. 889 do NCPC, da alienação judicial, 

com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por meio do seu (sua) 

advogado (a).Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33675 Nr: 642-91.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAAdCS, IAA, GCGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdOG, ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 642-91.2014.811.0036 (33675)

Ação de Guarda

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da Defensoria Pública de fl. 74/74.

1) EXPEÇA-SE nova Carta Precatória a Comarca de Rondonópolis/MT para 

proceder com o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, 

expedido em favor da criança, nos termos dos documentos juntados às 

fls. 64/68.

 2) Nesse sentido, INTIMEM-SE PESSOALMENTE os autores para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, entrem em contato com o Juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT, a fim de combinarem com o Oficial de Justiça, a data da 

apresentação deles na Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão da criança na residência 

do requerido.

3) Por fim, ABRA-SE vista dos autos a Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 1009-76.2018.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RRCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taniara Sateles Pinheiro 

Nogueira - OAB:14.429-E, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135-MT

 Processo n.º 1009-76.2018.811.0036 (56599)

Ação Medida Protetiva

 Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida nos Habeas Corpus Criminal nº 
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1006428-71.2018.11.0000, paciente RHUAN SÉRGIO SCHUH ALVARENGA 

que denegou a ordem de habeas corpus impetrada.

Por fim, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 146/147.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49392 Nr: 1747-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Cândida de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Resende Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, contudo tendo em vista que a parte autora é 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, o referido valor deverá ser 

executado nos termos presentes no art. 98, §3º do NCPC.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 11/06/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15944 Nr: 687-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Ivo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Pontes

José Roberto Pontes - OAB:12.005-E-MT

 DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO para oferecê-la, 

no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos certidão de antecedentes 

criminais da denunciada 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.3) Após a citação do denunciado, AGUARDE-SE o 

transcurso do prazo para a apresentação da resposta à acusação e 

VOLTEM os autos conclusos para a análise do pedido de revogação da 

prisão preventiva.4) CIÊNCIA ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 1165-69.2015.811.0036

 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: Silas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Dias Vieira, Silvia Dias Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222 B/MT

 Diante do exposto:1) INTIME-SE a parte REQUERIDA para deposite valor 

referente às diligências do Oficial de Justiça para a realização do Auto de 

Inspeção/Constatação, “in loco”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão do direito.2) Após a comprovação do depósito das diligências, 

pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE 

CONSTATAÇÃO/INSPEÇÃO para que o Oficial de Justiça, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, com REFORÇO POLICIAL se necessário for, 

averigue junto ao imóvel objeto da presente lide, procedendo à análise da 

estrutura física atual do imóvel, devendo realizar relatório detalhado do 

estado de conservação e habitabilidade dos imóveis, local onde estão 

localizados, inclusive com juntada de laudo fotográfico.3) Com a juntada 

das constatações pelo Oficial de Justiça, INTIME-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias sobre as conclusões 

apresentadas.4) DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o 

dia 13/09/2018, às 13:30hrs (MT).INTIMEM-SE as partes pessoalmente a 

fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu depoimento, 

CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA 

PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme 

estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS ADVOGADOS 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelos advogados das 

partes ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).Intime-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 02/07/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 3074-78.2017.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3074-78.2017.811.0036

Código: 52774

Ação de Divórcio Litigioso

Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por JEFFERSON EMIDIO 

DE ALMEIDA SOUSA, já qualificado nos autos, em face de LUCIVANIA 

FERREIRA SOUSA, também já qualificada.

Conforme petição de fl. 41, a parte autora manifestou- se pela desistência 

da Ação, visto que as partes já se divorciaram, conforme documento de 

fls. 34.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Verifica-se no presente que já houve decisão de mérito sobre o objeto da 

presente lide, pois conforme consta da certidão de casamento acostada 

aos autos pela Sra. Oficiala, houve prolação de sentença advinda do juízo 

da 1ª Vara da Comarca de Carpina/PE no processo nº 

0002126-44.2017.8.17.2427.

 Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal da requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

do requerido para a homologação da desistência, somente é necessário 

quando ele é devidamente citado do processo e apresenta a contestação 

(art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

NCPC.

 DEIXO de CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas 

processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.
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Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58042 Nr: 1549-27.2018.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eliany Leandro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1549-27.2018.811.0036 (58042)

Decisão.

Vistos, etc.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei.

Inicialmente, OFICIE-SE ao Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, a fim de que informe a existência de saldo em contas 

bancárias em nome da de cujus ELIANY LEANDRO DE ARAÚJO, CPF nº 

795.590.931-34, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Sem prejuízo, DÊ-SE VISTAS dos autos ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15569 Nr: 313-21.2010.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Juracy Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicholas André Ferreira 

Martins - OAB:16.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 313-21.2010.811.0036 (15569)

Ação de Interdição

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da interposição do Agravo de Instrumento nº 

1006713-64.2018.8.11.0000, em que figura como agravante JOSÉ LUIZ 

SERGI JÚNIOR E OUTRA (fls. 287/289).

2) Considerando a interposição do referido recurso, bem como a natureza 

da causa em discursão em Segunda Estância, julgo prudente suspender, 

não somente os efeitos da decisão combatida e, por consequência, o 

processo até julgamento final do mencionado recurso, por isso 

AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal referente ao mencionado 

recurso de Agravo de Instrumento, ARQUIVANDO PROVISORIAMENTE o 

presente feito.

3) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos para o prosseguimento do presente feito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1134-44.2018.811.0036

 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: Aldemir Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE o autor para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito. Após, CERTIFICA-SE a serventia e 

volte os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 04 de julho de 2018. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38547 Nr: 1291-22.2015.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mársico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lister Ragoni Borges - 

OAB:179082-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/Sp

 Autos n°: 1291-22.2015.811.0036

Código nº: 38547

Despacho.

Vistos etc.

Compulsado os autos, verifica-se da certidão do oficial de justiça de 

Ref.12, bem como das informações prestadas pelo digno perito nomeado 

pelo juízo as Ref. 72 e 93, que mesmo diante de todos os esforços não foi 

possível localizar o imóvel objeto avaliação, e, objeto da presente missiva.

 Isso posto, DEVOLVA-SE a presente carta precatória à comarca de 

origem, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

Guiratinga – MT, 02 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38130 Nr: 1141-41.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil e CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) em razão do 

pronto pagamento.Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38132 Nr: 1143-11.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil e CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) em razão do 

pronto pagamento.DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras 
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existentes, bem como desbloqueios de contas, tendo em vista que o 

executado nada mais deve à Fazenda Pública Municipal, em relação à 

dívida discutida nestes autos.Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52872 Nr: 3132-81.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escritório Contabil Agro Pastoril LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil e CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) em razão do 

pronto pagamento.Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 3133-66.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia de Moraes Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil e CONDENO a executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) em razão do 

pronto pagamento.Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56858 Nr: 1105-91.2018.811.0036

 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: Neuzalina de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Oliveira de Souza, Espólio 

de Ana Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:19897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:19897/MT

 Ante o exposto:1) INTIME-SE a parte autora, por seu patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, EMENDE 

a peça exordial, atribuindo à causa a quantia de R$70.000,00 (setenta mil 

reais).2) E no mesmo prazo DETERMINO o recolhimento complementar da 

taxa judiciária e das custas judiciais necessárias, referente a esse novo 

valor, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM A CONSEQUENTE BAIXA 

NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.4) Após o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os 

a u t o s  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e .  I n t i m e m - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 02/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58060 Nr: 1560-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan Gonçalves Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyeime Karla Vieira Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes ambos os requisitos, DEFIRO a liminar vindicada sem prejuízo 

de ulterior revogação a qualquer tempo, fixando o direito de visitas da 

seguinte maneira: o pai poderá ter consigo a companhia das filhas durante 

os feriados prolongados, especialmente Natal, Ano Novo e Dia dos Pais, 

bem como durante as férias escolares (dezembro/janeiro e julho), 

devendo as despesas de deslocamento serem suportadas pelo 

requerente.” (grifo nosso)Logo, resto convicto de não possuir o Autor na 

presente ação interesse de agir, ou seja, carece a presente demanda dos 

pressupostos processuais essenciais à regularidade do processo, nos 

termos do art. 17 do NCPC.Decido.Ex positis, patente a falta de interesse 

processual pela inadequação, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso I, c/c com art. 

330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil.Em virtude da ação 

haver sido proposta por intermédio da Defensoria Pública, deixo de 

condená-la nas custas e despesas processuais.Transitada em julgado 

esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P. I. C.Às providências.Guiratinga/MT, 02 de julho de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44902 Nr: 2117-14.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a executada não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. 3) No que respeita o pedido da parte executada de 

condenação da exequente em honorários de sucumbência em virtude do 

deferimento do desbloqueio de valores por meio do Bacenjud, NÃO 

MERECE PROPOSPERAR.A exequente na petição de fls. 95/100, atacou 

apenas e tão somente o bloqueio realizado, indicando se tratar de verba 

salarial. Em nenhum momento buscou a desconstituição parcial ou total do 

título executivo. Acresça-se, ainda, que os embargos à execução têm 

natureza jurídica de ação incidental, cujo objetivo é justamente a 

desconstituição parcial ou total do título executivo, não atacado na petição 

da executada, nos termos do que determina o art. 914, §1º do Novo 

Código de Processo Civil.4) DEFIRO o pedido retro aduzido pelo Exequente 

para solicitar, pelo Sistema RENAJUD, a existência de veículos em nome 

dos executados.Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde 

logo a restrição, inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço do Executado, intime-se o Exequente para que o 

indique.Decido.DEFIRO a emissão de alvará judicial em favor da 

EXECUTADA dos valores bloqueados (fls. 89 e 91), no total de R$ 

4.842,35 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos);INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a executada não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira.DEIXO de condenar a parte exequente ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, visto que não aplicado a espécie com 

referência à petição de fls. 95/100, visto não se tratar de embargos à 

execução opostos, mas contrariedade apenas à forma do bloqueio 

realizada.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 02 de julho de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56814 Nr: 1094-62.2018.811.0036

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aires Schaiblich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Gomes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1094-62.2018.811.0036

Código: 56814

Ação Cautelar

Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação de Cautelar em Caráter Antecedente proposta por 

AIRES SCHAIBLICH, já qualificado nos autos, em face de LÁZARO GOMES 

ARAÚJO, também já qualificado.

Conforme petição de fl. 71, a parte autora manifestou- se pela desistência 

da Ação após o indeferimento da tutela de urgência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Verifica-se no presente que logo após decisão sobre o indeferimento da 

tutela de urgência pleiteada pelo autor, este requereu a desistência da 

ação, por não possuir mais interesse no presente feito.

 Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal do requerido para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

do requerido para a homologação da desistência, somente é necessário 

quando ele é devidamente citado do processo e apresenta a contestação 

(art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

NCPC.

 DEIXO de CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas 

processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.

RECOLHA-SE o mandando de citação anteriormente expedido para citação 

da parte requerida.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

Guiratinga/MT, 2 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15760 Nr: 504-66.2010.811.0036

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza, Francisco César 

Brzezinski Filho, Léa Carvalho Moraes Brzezinski, Manoel Messias 

Guimarães, Otávio do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A, 

Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em verificação aos autos constatei o Ofício nº 

383/2018, da 3º (terceira) vara cível, comarca de Rondonópolis, 

informando a designação de audiência para depoimento pessoal do 

requerido Manoel Messias Guimarães, para o dia 19/07/2018 ás 

14h00horas. Intimo as partes.

Guiratinga - MT, 9 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 373 Nr: 4-25.1995.811.0036

 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: Creuza Maria dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Genoveva Maria dos Santos, 

Espólio de Nilton Nunes dos Santos, Jaqueline Barroso dos Santos, Nilton 

Nunes dos Santos Filho, Tatiane Nunes dos Santos, Joaquina Barroso dos 

Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MAIA DE ASSIS - 

OAB:6.605-GO, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Leandro Morais Maia - OAB:41.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, José Marcio De 

Oliveira - OAB:14.247 MT

 Diante do exposto:1) INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita requerido pela 

inventariante, por não restar comprovado que a parte é pobre nos termos 

da Lei 1060/50.2) DETERMINO,como tutela de urgência, a imediata 

DESOCUPAÇÃO dos herdeiros que se encontram sobre os bens imóveis 

rurais pertencente ao Espólio, denominados Fazendas Cai-Cai I e 

II,descritos às fls. 28 e 95, além disso,no mesmo ato, DETERMINO a 

IMISSÃO NA POSSE da INVENTARIANTE nos referidos imóveis para que 

possa exercer de forma livre as são funções legais. EXPEÇA-SE o 

competente mandado.3) DETERMINO que o referido mandado seja 

cumprido pelo Oficial de Justiça, COM O DEVIDO REFORÇO POLICIAL (art. 

139, VII e art. 360, III do Novo CPC)4) DETERMINO, ainda, que no 

cumprimento do Mandado, NOTIFIQUEM os referidos herdeiros para que se 

ABSTENHAM de praticar quaisquer atos de obstrução (turbação/esbulho) 

na posse da inventariante, inclusive os de ameaça, que impeçam ou 

atrapalhem a administração dos bens do Espólio. Sob pena de aplicação 

de multa única a qual fixo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aquele 

que descumprir a mencionada ordem judicial5) DETERMINO a 

REABERTURA do prazo para que os herdeiros qualificados as fls. 279 

possam se manifestar no presente feito, por meio dos novos advogados 

constituídos nas Procurações “Ad Judicia” de fls. 282/286. 

CADASTREM-SE os referidos procuradores constituídos no Sistema 

Apolo, para que possam ser devidamente intimados dos atos 

processuais.6) Após, CITEM-SE os sucessores de Neucy Nunes dos 

Santos indicados e qualificados na petição de fls. 313/314, por Carta 

Precatória.7) Por fim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte INVENTARIANTE 

para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, PROMOVA o recolhimento 

do imposto ITCD no valor apurado pela SEFAZ/MT, juntando aos autos o 

devido comprovante, sob pena de REMOÇÃO DA INVENTARIANÇA, 

conforme art. 622, II do NCPC.Cumpra-se com URGÊNCIA. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 09/07/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58068 Nr: 1563-11.2018.811.0036

 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: Adão da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado, da 

audiência designada à Ref. 08.

Guiratinga - MT, 9 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 86-89.2014.811.0036

 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: Iracy Cézar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nancy Ferreira de Oliveira, Arnondes Boaves 

Nunes, Athaíde José Oliveira, Lino Rodrigues Machado, Vera Lucia Sales 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 
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Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 , LIMITO os efeitos da ausência de oposição à transferência do imóvel a 

não condenação do Requerido nos honorários advocatícios e custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 86-89.2014.811.0036

 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: Iracy Cézar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nancy Ferreira de Oliveira, Arnondes Boaves 

Nunes, Athaíde José Oliveira, Lino Rodrigues Machado, Vera Lucia Sales 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 86-89-2014.811.0036 (32945)

Ação de Usucapião

Despacho.

Vistos etc.

1) Haja vista que transcorreu “in albis” o prazo para resposta do requerido 

e de sua cônjuge citados por edital (fls. 62), NOMEIO nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC, CURADOR ESPECIAL a pessoa da Advogada DRA. 

LUCIANA GULART SOARES, OAB/MT nº 6008, endereço profissional Rua 

Pedro Celestino, nº 1048, Centro, Guiratinga/MT.

2) INTIME-SE a advogada alhures nomeada para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Por consequência, DEFIRO vistas e carga 

dos autos à advogada.

 3) Arbitro como honorários advocatícios à curadora especial a quantia de 

02 (duas) Unidade Referencial de Honorários (URH). Valor esse a ser 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM-SE os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/05/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-71.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-92.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE APARECIDA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-74.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-91.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOMINGOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-66.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCIO ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COSTA E CASTRO OAB - MT0022986A (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 e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 41190 Nr: 451-75.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Machado Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 451-75.2016.811.0036 (41190)

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO os pedidos retros da Defensoria Pública de fl. 145.

Pois, primeiramente, é notório que houve a preclusão do direito ao 

depoimento da testemunha VECY JOSÉ DE OLIVEIRA, uma vez que as 

partes, em audiência realizada no Juízo (fls. 129/131), desistiram 

expressamente da oitiva da referida testemunha, inclusive o réu estava 

devidamente representado por Advogado Dativo, inscrito nos quatros da 

OAB.

Em relação ao pedido de insistência na oitiva da testemunha SIDNEY 

RODRIGUES REZENDE DE BARROS ATHELY, também, não há razões em 

prolatar o feito para colher o seu depoimento, pois não vislumbro que o 

seu testemunho seja relevante para a elucidação dos fatos, pois 

inicialmente foi conduzido pela a Delegacia de Polícia como investigado por 

participar de agressões contra o réu, de modo que possui certo interesse 

na lide, de modo que sua oitiva poderá prejudicar a busca da verdade real, 

além disso, constata-se que a defesa não apresentou qualquer 

justificativa sobre a efetiva necessidade de ouvir essa testemunha, nem 

sequer informou nos autos o atual endereço dela, visto que não foi colhido 

o seu depoimento porque não foi encontrada no endereço indicado nos 

autos ( Certidão de fl. 137).

 Diante do exposto:

1) INDEFIRO os pedidos retros da Defensoria Pública de fl. 145 

relacionados a insistência de oitiva das testemunhas.

2) Assim, já encerrada a instrução processual e apresentado os 

memoriais finais pelo Parquet, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria 

Pública, para que apresente os memoriais finais, no prazo legal, no 

interesse do denunciado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 15/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70183 Nr: 443-54.2012.811.0096

 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: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:20249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no § 2º do art. 1.580 do Código Civil e 

principalmente no § 6º do art. 226 da Constituição Federal, na forma do art. 

487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido da inicial para 

DECRETAR o divórcio das partes, DECLARANDO cessados os deveres de 

coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, 

DISSOLVENDO-SE, assim, o casamento.A requerente com o casamento 

não alterou o nome de solteira.Condeno as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, porém suspendo a sua exigibilidade nos 

termos da Lei.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇAM-SE o 

competente mandado de averbação, OFICIANDO-SE o Serviço Notarial 

competente, ARQUIVANDO-SE, por conseguinte, o vertente feito.Ante a 

nomeação dos doutos causídicos Dr. Thiago Rebellato Zoreto e Dra. 

Géssica Lorca Strapazzon, arbitro os honorários advocatícios 

proporcionais no valor equivalente a 3,5 URH, para cada um, conforme 

tabela da OAB/MT, pelo serviço até então prestado, devendo a Secretaria 

de Vara expedir a competente certidão.P.R.I.C.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba, 04 de julho de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 2398 Nr: 1285-10.2007.811.0096

 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: VICENTE JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO CRUCCITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:MT-5424B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4286, Willian Pereira Machiaveli - OAB:4617

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando 

as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba, 04 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 9372 Nr: 16-77.2000.811.0096

 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: RPS FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PIEDADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:20043/PR, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando 

as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba, 04 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83772 Nr: 1189-43.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE DEUS PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar quanto à 

contestação e documentos apresentados à ref. 37, nos termos do 

despacho de ref.15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87134 Nr: 3021-14.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 07, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

15:30 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89394 Nr: 1224-66.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CORONADO CAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

15:00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70588 Nr: 832-39.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLENE ABREU S. STEVANATO-ME, 

WANDERLENE ABREU SOUZA STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 832-39.2012.811.0096 (Código 70588)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Wanderlene Abreu S. Stevanato-ME e Wanderlene Abreu S. 

Stevanato

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela União em face de Wanderlene 

Abreu S. Stevanato-ME e Wanderlene Abreu S. Stevanato, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito em razão do pagamento (fls. 39/40).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Insta consignar que, em que pese a parte exequente tenha mencionado 

pessoa diversa em seu petitório - Maisa de Queiroz Paim -, verifico que os 

documentos, bem como a decisão administrativa de nº 201714777, dizem 

respeito à executada Wanderlene Abreu S. Stevanato-ME e Wanderlene 

Abreu S. Stevanato, tratando-se assim de mero erro material, nada 

interferindo no presente feito.

Assim, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, 

“b”, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Às providências.

Itaúba, 04 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70239 Nr: 500-72.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Francisco da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 500-72.2012.811.0096 (70239)

Exequente: Lauro Francisco da Rocha

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Lauro Francisco da 

Rocha contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Devidamente intimada, a autarquia ré apresentou embargos à execução ou 

exceção de pré-executividade às fls. 109/114.

Impugnação e documentos juntados pela parte embargada (fls. 119/123)

Decisão às fls. 125/126 recebendo os embargos à execução e 

determinando a elaboração de novo cálculo a ser feito pela contadoria 

judicial.

Cálculo juntado às fls. 129/130.

Às fls. 142/143, foram expedidas as respectivas RPV’s.

Aportou às fls. 144/145, ofício proveniente da COREJ informando o 

pagamento dos RPV’s.

Alvará juntado às fls. 148/149 tendo sido o exequente devidamente 

intimado para levantamento dos valores.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 144/145, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Transitada em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 04 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79885 Nr: 1246-95.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA MARTINS PEREIRA, FÁBIO LUIZ 

BRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução da missiva à ref. 37, nos termos da Legislação 

Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da CNGC/MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente, 

via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89013 Nr: 1020-22.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018 às 

14h30 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba -MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89378 Nr: 1220-29.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018 às 

13h30 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89030 Nr: 1030-66.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADBL, HAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 04, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

16:00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba-MT.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30413 Nr: 253-07.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, Luciano da Silva Santos, 

Cleber da Rosa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313, Ernandes J. Bezerra Júnior - OAB:21.474 

OAB/MS, Karen Kelly Rossato dos Santos - OAB:19204/MT, 

LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 688, revogo a decisão de fl. 685, 

para tanto, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do acusado 

Luciano da Silva Santos. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 2134-48.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Karen Kelly Rossato dos Santos 

- OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 481, revogo a decisão de fl. 478, 

para tanto, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do réu. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37775 Nr: 538-92.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honorio Onofre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 240, revogo a decisão de fl. 237, 

para tanto, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do réu. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 598-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 278, revogo a decisão de fl. 275, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses dos acusados. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 1478-57.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Galvão de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Karen Kelly Rossato dos Santos - 

OAB:19204/MT

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39917 Nr: 1506-25.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos etc.
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Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40692 Nr: 1820-68.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 118, revogo a decisão de fl. 115, 

para tanto, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do réu. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar as razões recursais, no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42108 Nr: 2397-46.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Paulo da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do Sérgio Paulo da Silva 

Santana. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42545 Nr: 224-15.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrio Cezar Teixera de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51604 Nr: 2445-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 40, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

Após, vista ao Ministério Público.

Por fim, considerando que a autora estava sendo representada pela 

Defensoria Pública, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na 

OAB/SP sob o nº 332.736, para patrocinar os interesses da requerente. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41932 Nr: 2320-37.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 86, revogo a decisão de fl. 83, 

para tanto, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para que, se quanto a certidão de fls. 80, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 1762-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleiciane Gonçalves da Silva 

- OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 124, revogo a decisão de ref. 

120, para tanto, nomeio a Dra. Gleiciane Gonçalves da Silva, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 21.833, para patrocinar os interesses do réu. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar as razões recursais, no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 55628 Nr: 460-93.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Severino Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR APARECIDA ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:7621-B

 (...) Motivo pelo qual, concedo-lhe a progressão de regime, a qual se 

consumou no dia 27 de maio de 2017, devendo ir imediatamente do regime 

fechado para o semiaberto.Tendo em vista que nesta comarca não há 

colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, deve o recuperando 

ser posto imediatamente em liberdade, eis que o cumprimento de pena em 

regime mais gravoso do que deveria é nítida violação a seus direitos 

constitucionais.Designo audiência admonitória para o dia 09 de abril de 

2019 às 14h00, intime-o para que compareça ao ato.Proceda-se com a 

soltura do recuperando, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, 

advertindo-o que o não comparecimento na audiência designada 

acarretará com o cometimento de falta, podendo ter novamente 
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determinado sua segregação, devendo informar este juízo no prazo de 15 

(quinze) dias seu atual domicílio.Proceda-se com nova realização de 

cálculo de pena, levando em consideração os dias aqui remidos e a 

fundamentação exposta.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Itiquira-MT, 04 de julho de 

2018.Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1125-80.2016.811.0027

 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: Jose Dias dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamirce Moreira da Paz dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses da parte requerida. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42978 Nr: 436-36.2016.811.0027

 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: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico à ref. 33. que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento do feito.

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46670 Nr: 2520-10.2016.811.0027

 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: Varlany Kátia Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rosário Cezário da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 56, a qual informa que a 

requerente não consegue se comunicar com a Advogada Dativa Dra. 

Lucimar Dias da Silva, destituo-a do encargo conferido.

Ante a inexistência de defensoria pública nesta comarca, nomeio o Dr. 

Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT sob o nº 24.727/O, para 

patrocinar os interesses da parte autora. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52139 Nr: 2733-79.2017.811.0027

 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: Associação dos Pequenos Produtores Rurais Vitória da 

União Sta Ana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação por danos materiais e morais, ingressada 

pela Associação de Pequenos Produtores Rurais Vitória da União Santa 

Ana-Aprusan em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A, devidamente qualificadas nos autos.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

101/119, rechaçando “in totum” as alegações da parte autora, pleiteando a 

improcedência da demanda.

Impugnação à contestação às fls. 152/154.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente analisando os autos, observo que no momento em que a 

inicial foi recebida não fora analisado o pedido de inversão do ônus da 

prova, sendo assim, defiro o pedido da inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da 

parte autora em colacionar provas.

Não havendo a suscitação de preliminares, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais e a regularidade 

processual.

Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado.

Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta 

julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido:

a) comprovar se houve queda de energia elétrica nos dias 17/10/2016, 

10/05/2017 e 21/10/2017.

Desde já, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a produção de 

prova testemunhal e documental.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2019, às 14h30min.

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido.

Caso algumas das testemunhas residir em outra comarca, desde já, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 2630-09.2016.811.0027

 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: Martins Materiais para Construção Ltda. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dr. VINÍCIUS FRANCISCON PREZOTO 

DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ( . . . ) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente Mandado de Segurança, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC c/c 

artigo 10 da Lei 12.016/09. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43230 Nr: 531-66.2016.811.0027

 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: RUDSON OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA 

CORBELINO NA PESSOA DO GERENTE DE TRIBUTOS ESTADDUAIS 

OSCAR MOTOHIRO KATSU MAT. 465513791 E SEU SUPERVISOR DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS, Oscar Motohiro Katsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Impetrante, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1042-64.2016.811.0027

 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: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Quintiliano Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Impetrante, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 42871 Nr: 403-46.2016.811.0027

 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: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente de Tributos Estaduais - SEFAZ-MT - 

Exatoria De Itiquira - Sr. Wilson Quintiliano Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Impetrante, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41701 Nr: 2239-88.2015.811.0027

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS & LABEGALINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando-a 

definitiva a liminar deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Nos 

termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, encerrado o 

prazo recursal, remeta-se o presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

a remessa necessária, com as nossas homenagens.Após o retorno, 

arquive-se, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50025 Nr: 1578-41.2017.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdito Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA CASTRO FULIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Mendes Moura - 

OAB:24.667/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Bianca Mendes Moura, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 24.667/O, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 1574-04.2017.811.0027

 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: EASB, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que os requerentes estavam sendo representados pela 

Defensoria Pública, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na 

OAB/SP sob o nº 332.736, para patrocinar seus interesses. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos, e para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 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: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado acumula esta Comarca com a de 

Pedra Preta, havendo a necessidade adequação da pauta, redesigno a 

audiência para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 16 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 2853-59.2016.811.0027

 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 HELENA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 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 04 de setembro de 2018, 

às 13h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 24 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 54247 Nr: 4105-63.2017.811.0027

 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: Jose Osmar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

07/08/2018, às 13h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 4511-84.2017.811.0027

 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 JOSÉ GARCIA GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

07/08/2018, às 13h20min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13528 Nr: 822-42.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Farias César

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca dos Alvarás Eletrônicos expedidos nos autos, bem 

como para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar o juízo acerca da satisfação do crédito exequendo ou requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 54260 Nr: 4120-32.2017.811.0027

 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: Mercedes Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

07/08/2018, às 14h00min.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 038/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

considerando que o servidor Thiago Silvestre, Gestor Judiciário Substituto, 

estará afastado de sua função no dia 16/07/2018, em virtude de folga 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Danielle De La Fuente Goltara Gil, Analista 

Judiciária, matrícula 32585, para exercer a função de Gestora Judiciária, 

no dia 16/07/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 9 de julho de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7737 Nr: 2-85.1996.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTO RIBEIRO DA SILVA, Filiação: 

Inácio Ribeiro e de Ana Cecília da Silva, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, 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 EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

SANTO RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em virtude 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do que dispõe o 

art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, ambos do Código Penal. 

PROCEDAM-SE as comunicações de estilo, sobretudo ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca e aos Institutos de Identificação Estadual e 

Federal.Sem custas, pois seu pagamento constitui efeito da condenação, 

em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece a obrigação.No 

mais, considerando a ausência de informações acerca da localização do 

acusado, DETERMINO a sua intimação acerca da presente sentença, 

mediante expedição de edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, nos 
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termos do art. 392, inciso VI e § 1°, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as devidas anotações, comunicações 

e baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 14 de junho de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49079 Nr: 1452-91.2018.811.0047

 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: Izaltina Mercedes de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Palmyra Xavier Nifossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Promova a Secretaria as providências necessárias no sentido de garantir 

a prioridade na tramitação do feito, conforme disposto no art. 1.048, I do 

CPC e na lei 10.710/2003 (Estatuto do Idoso), anotando-se essa 

circunstância na capa dos autos.

Tendo em vista que a curatela do portador de deficiência física, mental, 

intelectual ou sensorial passou a ser considerada medida judicial 

extraordinária (art. 87, da Lei nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), COLHA-SE manifestação do Presentante Ministerial sobre o 

pedido de curatela provisória, com nomeação de curador provisório.

Após, VOLVAM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, vez que possui pedido liminar e prioridade na 

tramitação.

 Às providências.

Jauru/MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49070 Nr: 1446-84.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Assim, diante da ausência dos pressupostos autorizadores 

para a concessão da medida (art. 300, do Código de Processo Civil), 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, pois o expediente conciliatório 

se resumiria em morosidade, atentando contra os princípios da celeridade 

e da economia processual.CITE-SE o requerido para apresentar 

contestação no prazo de trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), devendo ser cientificado de que não respondendo presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação em quinze dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 1402-65.2018.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCIMAR FERREIRA CLARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito de Figueirópolis D'Oeste, Eduardo 

Flausino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nessas circunstâncias, hei por bem indeferir o pedido de 

liminar.NOTIFIQUE-SE o impetrado do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via, apresentada com as cópias dos documentos, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7º, 

inc. I, da Lei nº 12.016/2009).Dê ciência do processo ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito– Lei n. 

12.016/09, art. 7º, I a III.Por fim, findo o prazo do(a) coator(a), 

REMETAM-SE os autos ao Presentante do Ministério Público, para no prazo 

fixado de 10 (dez) dias, apresentar manifestação, retornando-me 

concluso com ou sem parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 

12, caput e parágrafo único.Inclua o processo entre as prioridades de 

julgamento – Lei n. 12.016/09, art. 7º, §4º.Cumpra, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49008 Nr: 1403-50.2018.811.0047

 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: Sônia Maria da Silva Loureda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Flausino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ausente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, por 

ora, INDEFIRO/NEGO a medida LIMINAR.(...) Portanto, emende a impetrante 

a petição inicial, comprovando, no prazo de 15 (quinze) dias, que adotou, 

previamente à propositura da ação, as medidas previstas no artigo 3º da 

Lei n. 12.016/09, sob pena de indeferimento da exordial.Com o decurso do 

prazo, venham os autos conclusos para decisão.Cumpra, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49009 Nr: 1404-35.2018.811.0047

 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: Marcilene Rosa da Silva Bilheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Flausino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ausente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, por 

ora, INDEFIRO/NEGO a medida LIMINAR(...) Portanto, emende a impetrante 

a petição inicial, comprovando, no prazo de 15 (quinze) dias, que adotou, 

previamente à propositura da ação, as medidas previstas no artigo 3º da 

Lei n. 12.016/09, sob pena de indeferimento da exordial.Com o decurso do 

prazo, venham os autos conclusos para decisão.Cumpra, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48994 Nr: 1398-28.2018.811.0047

 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 DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONISE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitoria é 

pertinente, vez que obedece ao procedimento do art. 700 e seguintes, do 

CPC.

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil.

DEFIRO, de plano, a EXPEDIÇÃO de mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, com observância do art. 701 do CPC, anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC).

No referido prazo o (a) (s) demandado (a) (s) poderá (ão) opor embargos, 

que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não 

forem opostos, CONSTITUIR-SE-Á, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, 

§ 2º e art. 702 do CPC).

No mais, consigne-se que em idêntico prazo, desde que reconheça o 

crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o réu 

requer o parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de opor 

embargos (art. 701, § 5º, c/c art. 916, “caput” e § 6º).

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do patrono da parte 

autora no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 

701, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49034 Nr: 1412-12.2018.811.0047

 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: Waldir Luis Garcia de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Carvalho Urbanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista a ausência de pedido de justiça gratuita e de comprovante 

de recolhimento das custas e taxas judiciarias, INTIME-SE a a parte autora, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e do Código de 

Processo Civil.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38741 Nr: 102-39.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde Marta Barteli Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 9 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44825 Nr: 1373-49.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FRANTZ, IDNEY FERREIRA 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos;

2. Acostados aos autos os respectivos comprovantes, seja(m) 

expedida(s) a(s) Carta(s) Precatória(s), encaminhando, anexos à missiva, 

os comprovantes de pagamento.

Jauru, 9 de julho de 2018.

THIAGO SILVESTRE PERRUT

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 722-51.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 III – DELIBERAÇÃO: seguida, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

 Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. 

Considerando que o delito imputado ao denunciado não é crime de menor 

potencial ofensivo, DETERMINO a redistribuição do feito para a Vara única 

desta Comarca. Consigno que a redistribuição neste momento processual 

não traz prejuízo à defesa, tendo em vista que o processo desde sua 

propositura seguiu o rito do procedimento ordinário. Acolho requerimento 

da defesa técnica, para tanto designo audiência instrutória em 

continuação para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h. INTIME-SE a 

testemunha arrolada pela defesa. Considerando que a testemunha Cleusa 

Costa Alecrim devidamente intimada não compareceu à solenidade e não 

apresentou justificativa, com fulcro no art. 218 do CPP, DETERMINO sua 

condução coercitiva. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências
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Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43059 Nr: 826-69.2018.811.0048

 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: KRDM, JRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMA CRISTINA BRITO 

CARRIJO - OAB:47558/GO

 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 art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Determino que se processe em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

4. Comprovada a paternidade, conforme exame de DNA juntado, arbitro 

alimentos provisórios ao requerido MAXUEL RODRIGUES RESENDE, na 

importância de 31,45% (trinta e um vírgula quarenta e cinco por cento por 

cento) do salário mínimo, correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) 

devidos a partir da data da citação. Tenho que este valor atenderá às 

necessidades mais prementes do alimentando, levando em consideração 

que, neste momento, ainda não há a comprovação de renda do 

alimentante, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da 

irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as consequências 

do inadimplemento.

5. Desde já, designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 

15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a ) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

6. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intime(m)-se ele(s) 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.

7. Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como dê ciência ao(à) 

douto(a) Defensora Pública e ao Ministério Público, com atribuição nesta 

Comarca.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-05.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NETA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (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. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARCOLINA NETA DE PAULA, em desfavor de OI MÓVEL S/A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANNI ORITA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000052-22.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000071-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000073-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

V A DA COSTA - ESTOFADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 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: 1000074-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: 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. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 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. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 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: 1000004-63.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 
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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: 1000123-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-70.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S., contra a 

sentença prolatada anteriormente, visando à sua reconsideração, sob 

alegação de evidente omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. 

Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal como esculpido no 

Código de Processo Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o 

objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, 

porventura existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se 

necessário salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de 

correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, sendo 

constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, 

apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de 

elementos desconsiderados, tampouco a adoção de um, dentre 

posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade 

significa mero esclarecimento do julgado. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, vez que o embargante 

visa à reconsideração da própria decisão, o que é vedado nesta fase, em 

face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da decisão. 

No caso versando, mesmo na razoabilidade dos argumentos do 

Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração implicaria em uma 

modificação profunda da decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da 

Embargante com a decisão deve ser deduzida na via processual 

adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente efetiva 

indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão embargada, 

não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, consoante 

leciona a jurisprudência da Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os 

aclaratórios quando a pretensão externada pelo embargante é nitidamente 

infringente, vale dizer, de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. 

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para se 

obter a uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta 

pretensão, recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos 

totalmente diversos: os embargos de divergência. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS 

MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de 

declaração constituem a via adequada para sanar omissões, 

contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, 

admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios 

sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as 

premissas do julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração 

devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito 

de modificar a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas 

volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, 

com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-52.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, contra a sentença prolatada 

anteriormente, visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente 

omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os 

Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil 

possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário 

salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios 

de omissão e contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência 

de obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 
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decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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. 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 declaratório e condenatório, onde a parte 

reclamante pretende que seja declarada a inexistência de débito, bem 

como ser indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em 

razão de ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao 

crédito, pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência de protesto do seu nome no CARTÓRIO de 2° 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 

JURÍDICAS DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, alegando que a referida 

negativação é indevida. No entanto não foi possível tal comprovação, uma 

vez que pela simples análise dos documentos trazidos é possível verificar 

que houve o pagamento dívida diversa da protestada, sendo que o autor 

alega um valor e trás a demonstração de pagamento de valores diversos. 

A demais, a requerida, em sede de contestação justifica de forma 

coerente o motivo das negativações, devendo ser acatada a sua defesa. 

Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a comprovação do protesto, 

não é possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a 

caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, 

deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados 

concretos para quantificar o valor desse dano material, para que, 

posteriormente possa dosar com justiça a condenação do ofensor. 

Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos diários inerentes 

ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos são 

desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Foi feito pedido contraposto, pela parte requerida, com base 

nos artigos 17 § único, da lei 9.099/95, alegando que a parte autora tem 

dívida com a requerida, visto que não efetuou o pagamento integral do 

valor contratado à época. Alega que valor devido pela parte Requerente é 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Assim, pugna pela procedência do 

pedido contraposto, para que seja condenada a parte Requerente no 

pagamento da dívida hoje no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

devidamente corrigidos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CICERO MENDES, em desfavor de OPTICA LUZ DA VIDA 

LTDA - ME, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados. Por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido 

contraposto, movido pela requerida em face da requerente, para condenar 

a parte autora ao pagamento da dívida no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), devidamente corrigidos, conforme fundamentação supra. 

3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-43.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (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: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Uma vez que foi apresentada a presente Exceção de 

Pre-executividade, recebo a mesma. Intime-se a parte exequente para 

responder, querendo, no prazo de 10 (dez) dias. 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. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento 

do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO OAB - MT19873/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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: 1000063-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEZ ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/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 IVANEZ ALVES DE 

SOUZA, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/187513-7 neste 

Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor 

da fatura referente ao consumo do mês de fevereiro de 2018, no valor de 

R$ 3.225,16 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis 

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 

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 IVANEZ ALVES DE SOUZA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.225,16 

(três mil duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), arbitrado 

pela reclamada, referente ao mês de fevereiro de 2018; b) DETERMINAR 

que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de fevereiro de 2018, 

resultante da média de consumo dos doze meses anteriores. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-09.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-91.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (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 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: 1000276-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (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 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: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. 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, 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-66.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MOREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-45.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-14.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-73.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TELES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

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: 1000038-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)
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Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-36.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

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: 1000208-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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. 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: 1000062-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos por 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já 

qualificados, em face da sentença proferida, aduzindo, em síntese, que a 

referida decisão possui contradição, por não ter lançado assunto não 

ventilado na inicial, pretendendo assim a sua correção. É o breve relatório. 

Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os 

demais pressupostos processuais. No mérito, tenho que merecem 

acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador. No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a 

contradição alegada, uma vez que não apreciou pedidos da parte autora. 

Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa decisão, 

neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para declarar que 

a referida sentença, passa a ter a seguinte redação: “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 de débito, bem como, ser indenizada por danos 

morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de ter o seu nome 

negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, pela reclamada, 

indevidamente. Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor 

do disposto no art. 355, do Código de Processo Civil, inciso II, uma vez que 

a parte reclamada não juntou carta de preposição, na audiência de 

conciliação, deixando, assim, de ser representada validamente pelo 

preposto, sendo imperioso reconhecer os efeitos da revelia, nos termos 

do Enunciado 99 Fonaje. Nesse sentido é jurisprudência dominante, in 

verbis: “TJ-SP - Agravo de Instrumento AG 3769 SP (TJ-SP) Revelia - 

Pessoa jurídica: preposto que comparece na audiência sem a respectiva 

carta e estatutos social Necessidade de assinalação de prazo para suprir 

a pendência - Enunciado 99 Fonaje. Recurso provido...” Assim, decreto a 

revelia e aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, do Código de Processo Civil, inciso II, vez que a parte requerida 

não juntou carta de preposição, na audiência de conciliação. Anoto que a 

revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora, na forma dos artigos 344 e seguintes do mesmo código, e 

estes acarretam 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. A parte reclamante ajuizou a presente ação, 

com pedido liminar, com o fito de que a requerida tomasse as providencias 

necessárias à exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA, no 

prazo máximo de 48 horas, o que foi garantido por decisão liminar, a qual 

torno definitiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até o limite de 40 (quarenta) Salários Mínimos pelo descumprimento. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILMAR REBOUÇAS DE 

PAIVA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo, em síntese, que foi 

surpreendido com a negativação de seu nome junto ao SPC/SERASA, 

negativação realizada pelo Requerido no valor R$ 280,63 (duzentos e 

oitenta reais e sessenta e três centavos), referente a um suposto débito 

datado de 30/11/2017 referente ao contrato nº 0007032252201709, 

todavia o Requerente não tem nenhum débito pendente de pagamento em 

seu nome que possa ser negativado, pois possui somente em seu nome o 

contrato da Unidade Consumidora nº 6/2526467-2 que esta instalado em 

uma casa de sua propriedade, e todas as faturas mensais foram 

devidamente pagas. Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a 

Reclamada, uma vez que não deveria ter realizado cobrança indevida, 

bem como não deveria ter lançado o nome do consumidor no 
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SPC/SERASA por cobrança indevida, bem como, deveria ter efetuado a 

devida comunicação ao consumidor, 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 moral pela inclusão 

indevida do nome do reclamante em cadastro interno de restrições ao 

crédito, pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando no autor dor, sofrimento, 

sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um 

contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura possível a 

prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A 

fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o 

constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o 

ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter 

punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão 

grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que 

se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido 

contido na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por GILMAR REBOUÇAS DE PAIVA, qualificado nos autos, em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ R$ 280,63 

(duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), arbitrado pela 

reclamada; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito” Permanece, no mais, como está 

lançada a sentença. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a 

alteração. Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50116 Nr: 653-03.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANGAI SUPERMERCADO LTDA ME, CLAUDIA 

MARA BREMBATI HANGAI, FRANK SHIGUERU HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 685-32.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME., CNPJ: 

07200169000134, Inscrição Estadual: 13.290.116-1. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J. C. 

MATIAS MADEIRAS - ME., na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA: 20159825, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20159825/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 122.985,10 - Valor Atualizado: R$ 122.985,07 - 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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 06 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64528 Nr: 1359-78.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZÉLIA, ELISABETE FARDIN, WALMIR MUNIZ ARANTES, 

ALEX CURI, CARLOS ALBERTO XAVIER R. CASULA, MARILENE BECKER 

TEIXEIRA, FRANCISCA DA SILVA VIEIRA, EDIVAN VIREIRA LIMA, EDILEIDE 

R. FERNANDES GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017-CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR AS PARTES da audiência designada na Comarca 

de Sinop - MT, Vara Especializada da fazenda Pública para o dia 15 de 

agosto de 2018, às 14:30 horas, Carta Precatória 5201-18.2018.811.0015, 

Código Apolo 323396, em conformidade Ofício 942/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48761 Nr: 586-72.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53131 Nr: 1246-55.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ROMAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VERA LÚCIA ROMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, para providenciar o 

pagamento das guias para retirada dos Formais de Partilha na secretaria 

da Vara Única.

Rafael Vinícius Silva Koch - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52266 Nr: 415-07.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16.006/0-MT, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:13672/O

 Processo nº 415-07.2013.811.0111 (Código 52266)

Classe – Assunto: Ressarcimento

Requerente:Estado de Mato Grosso

Requerido: Waldemar Castro Alves Cunha

Vistos.

Analisando os autos, verifico no Sistema Apolo que não fora encaminhada 

intimação para os advogados, em razão disso, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para a data de 31 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66346 Nr: 2474-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto dos Santos Lopo, Cleia Nunes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a certidão retro, recebo o recurso interposto, nos termos 

do artigo 597 do CPP.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, no prazo 

legal.

Após intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, 

com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71374 Nr: 1390-05.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Bom Jardim Ltda, Zulmar Floriano, 

Durcilene da Silva Floriano, Léo da Silva Floriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Flávio Borges Barreto 

- OAB:81.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71678 Nr: 1483-65.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Costa Alves, Iva Pedrosa Costa 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71555 Nr: 1453-30.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ademir Sandri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 272,75 (duzentos e 

setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000127-52.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS ANA DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXECUTADO)

BANCO TRIANGULO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para manifestar 

sobre a petição e guia de pagamento juntado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-29.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA DELICIA FREITAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO)

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000232-29.2017.8.11.0030. REQUERENTE: SANTA DELICIA FREITAS 

VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, a reclamante é titular da UC nº 6/2541427-7, aduz 

que sua energia foi cortada no final da tarde do dia 30 de março de 2017, 

que no dia seguinte (31/03/2017) efetuou o pagamento das faturas 

pendentes (mês de referência fevereiro e março 2017). Afirma que a 

solicitação de energia elétrica foi registrada no dia 31/03/2017 por volta 

das 13:30 sob o número de protocolo 39750002, sendo que a atendente 

da ré disse que no mesmo dia (sexta-feira) religariam a energia. Ocorre 

que foram necessários vários protocolos solicitando a religação: em 

01/04/2017 protocolo n. 39755955 e protocolo n. 39758299; em 

03/04/2017 protocolo n. 9020434294 e protocolo 39789174, sendo 

somente a luz religada no final do dia 03/04/2017. Pela demora excessiva 

no restabelecimento do serviço de energia elétrica requer indenização a 

titulo de danos morais. A reclamada, em sua contestação, alega que a 

fatura ensejadora do corte em questão fora a fatura de energia elétrica do 

mês 02/2017, cujo vencimento se deu em 09/02/2017, e somente fora 

quitada pela Requerente na data de 31/03/2017, ou seja, após a 

ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aduz que a 

autora fora devidamente notificada quanto à possibilidade da suspensão 

ante a inadimplência da fatura 02/2017, razão pela qual agiu em exercício 

regular de direito. Com relação à religação afirma que o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora ocorreu dentro do prazo 

estabelecido pela legislação setorial vigente, vez que esta foi realizada no 

dia seguinte à solicitação da requerente, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pois bem. A reclamante confessa categoricamente que 

quitou a fatura com vencimento em 09/02/2017 no dia seguinte da 

formalização do corte, em 31/03/2017. Estando o débito em aberto com 

relação à fatura relativa a consumo registrado mensalmente, resta claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a reclamante, não quitou a fatura 

de consumo mensal, o que justificou a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora instalada na sede da reclamante. 

Por outro lado, embora a autora tenha colaborado com o fato de não pagar 

o respectivo consumo, a suspensão dos serviços perdurou por prazo 

superior a 72hs, conforme tela do sistema anexo a contesta (Id 

11746281), no qual se verifica que suspensão do fornecimento energia foi 

executado 30/03/2017 as 10:12 e a religação foi executada em 01/04/2017 

11:54. Diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da 

concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, mesmo que incontroversa a ocorrência da autora pagar 

fatura em atraso após suspensão dos serviços, a religação de mais de 72 

horas se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Nesse sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

ATRASO NO PAGAMENTO. CORTE DA ENERGIA PELO INADIMPLEMENTO. 

PAGAMENTO EM ATRASO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO DE FORMA 

EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007011554 (TJ-RS), Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 13/12/2017. Reconhecida a falha na prestação do 

serviço de religação que causou prejuízos morais à parte autora, resta 

quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos morais, 

deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 
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Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-98.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

WYDSON KLEYSON OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARCELO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000402-98.2017.8.11.0030. REQUERENTE: AUGUSTA MARTINS VIEIRA, 

WYDSON KLEYSON OLIVEIRA VIEIRA REQUERIDO: WILSON MARCELO DE 

ALMEIDA Vistos. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Fundamento e decido. Em sede de audiência de conciliação, devidamente 

intimados os autores e patrono para confirmar ou informar novo endereço 

do promovido (Id 9988648), quedou inerte (Id 10326968). Após tentativas 

de intimação pessoal das partes reclamantes para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, restaram infrutíferas (Id 12236937 e Id 

12486423). Por conseguinte, o feito encontra-se paralisado em secretaria, 

sem qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de 

sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-93.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000564-93.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NELY DE ARRUDA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Retificação do Polo Passivo. 

Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. Determino a 

retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo a parte 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Mérito. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e danos morais e pedido de indébito c/c tutela provisória proposta pela 

reclamante em face do reclamado, ambos qualificados nos autos. Aduz a 

parte autora que é beneficiária de aposentadoria por idade, desde 2014 e 

que foram realizados pela parte reclamada descontos em sua conta 

corrente de diversos valores, totalizando R$ 205,00 (duzentos e cinco 

reais). Alega que desconhece os empréstimos, que não pactuou contrato, 

pelo que tais descontos foram realizados ilegalmente, vez que não foram 

autorizados. Declara também que não recebeu os valores dos 

empréstimos e que tentou por inúmeras vezes obter informações sobre os 

descontos, mas não obteve êxito. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, afirma que a Reclamante realizou os 04 (quatro) empréstimos 

consignados e que os valores foram pagos por crédito em conta de 

titularidade da parte autora, sem devolução, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por 

danos materiais e morais, tampouco teria concorrido para que os supostos 

danos ocorressem. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta 

cópia de documento pessoal, declaração de residência e os 04 (quatro) 

contratos referentes aos empréstimos: contrato nº 801599008 (Id 

12265991), contrato nº 801602117 (Id 12265964), contrato nº 801600220 

(Id I2265967), contrato nº, 806322349 (Id 12265983), cujas assinaturas, 

mesmo a olhos leigos, constatam se semelhanças àquelas lançadas no 

documento de identificação, procuração e termo de audiência de 

conciliação, restando incontroverso a contratação. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Novo Código de Processo Civil. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer 

a ausência de elementos para declarar a anulação do negócio jurídico e 

declarar inexigível a dívida, e por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz Togado deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-79.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALINA JUSTINIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000552-79.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ALINA JUSTINIANA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 
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ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da Revelia. O 

Reclamado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., mesmo 

devidamente intimado (Id 11348991), deixou de comparecer na audiência 

de conciliação (Id 11990032), tão pouco apresentou contestação, razão 

pela qual, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo Civil 

reconheço a revelia. Mérito. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c 

pedido tutela antecipada de obrigação de não fazer proposta pela 

reclamante em face do reclamado, ambos qualificados nos autos. Aduz a 

parte autora que desde o mês de maio/2017, foram realizados descontos 

consignados diretamente em folha de pagamento nos valores de R$ 42,90 

(quarenta e dois reais e noventa centavos) e R$ 45,18 (quarenta e cinco 

reais e dezoito centavos), referentes a supostos empréstimos junto ao 

banco Banrisul. Entretanto, alega que não pactuou contrato, pelo que tais 

descontos foram realizados ilegalmente, vez que não foram autorizados. 

Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Pois bem. 

Ocorre que, tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que 

o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste 

caso, não há nos autos prova alguma dos respectivos descontos, vez 

que não constam nos extratos bancários apresentados pela autora, os 

valores apontados na inicial como indevidos de R$ 42,90 (quarenta e dois 

reais e noventa centavos) e R$ 45,18 (quarenta e cinco reais e dezoito 

centavos) – Id 10634784, ato ensejador de danos morais. Por 

conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova que 

deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, como manteve-se inerte, a improcedência se 

impõe. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA do pedido da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como REVOGO os efeitos concedidos 

em sede de liminar no Id 11091602. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. 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. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-85.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EUNIZA INACIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010039-85.2016.8.11.0030. REQUERENTE: EUNIZA INACIA SALES 

REQUERIDO: MANOEL DE LIMA Vistos. Dispensado o relatório (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Intimada a parte Reclamante para 

manifestar (Id 11205766), quedou inerte (Id 12021626). De outro lado, 

desde então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem qualquer 

providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações 

de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-55.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000185-55.2017.8.11.0030. REQUERENTE: BERENICE DE ARRUDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte autora requer a desistência da presente demanda (Id 

12079531). Em audiência de conciliação, o advogado da reclamante reitera 

o pedido de desistência na presença da preposta da reclamada (Id 

12133282). Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-84.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSENIL PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M V VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000099-84.2017.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA ROSENIL PINTO 

REQUERIDO: M V VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte autora requer a desistência da presente demanda (Id 

12079655). Em audiência de conciliação, o advogado da reclamante reitera 

o pedido de desistência na presença da parte reclamada (Id 12133768). 

Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-64.2017.8.11.0030
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURA HELENA ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEFATOS DE CIMENTO VITORIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000068-64.2017.8.11.0030. REQUERENTE: LAURA HELENA ASSUNCAO 

PEREIRA REQUERIDO: ARTEFATOS DE CIMENTO VITORIA LTDA - EPP 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte autora requer a desistência da presente demanda (Id 

12134183), reiterando pedido em audiência de conciliação (Id 12080088). 

Verifica se que a citação à reclamada restou negativa (Id 9711885). 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-10.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANICE APARECIDA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMI SILVA CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000188-10.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JEOVANICE APARECIDA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: LUMI SILVA CONFECCOES LTDA - EPP 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte autora requer a desistência da presente demanda (Id 

12079761), reiterando pedido em audiência de conciliação (Id 12134084). 

Verifica se que a citação à reclamada restou negativa (Id 11276008). 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-46.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PINTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000302-46.2017.8.11.0030 REQUERENTE: ANA PINTO DA GUIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (Id 9383253). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. 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. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30118 Nr: 31-27.2012.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador do Requerente Giulio Alvarenga Reale, para no prazo 

legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 66, no valor de 

R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 508-84.2011.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia de Lourdes Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador da Parte Autora Mariane Cardoso Macarevich, para 

no prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 49, no 

valor de R$ 699,26 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e seis 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7153 Nr: 33-70.2007.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Luiz Garcia Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - OAB:3684-A

 Intimo o Procurador do Impugnante Sandro Leite dos Santos, para no 

prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 92, no 

valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9668 Nr: 110-74.2010.811.0031

 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: RGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 Intimo o Procurador da parte Ré Lussivaldo Fernandes de Souza, para no 

prazo de 5 (cinco) dias efetuar o pagamento das Custas Processuais de 

fl. 117, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos).

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76597 Nr: 702-54.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Marcelândia/MT - Vara Única, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ricci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:MT - 6.739-A

 Vistos. Tendo em vista a certidão retro, redesigno a audiência para o dia 

27 de julho de 2018 às 17h.

 Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 276-28.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DVRdS, RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CINTIA LAUREANO 

LEME, para devolução dos autos nº 276-28.2007.811.0091, Protocolo 

34224, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º20/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o disposto na Seção 2, do Capítulo I, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que determina ao Juiz competente que realize correição anual nas 

delegacias de polícia e unidades prisionais sob sua jurisdição;

CONSIDERANDO o que dispõe o Capítulo VI, artigo 81, letra "b" e artigo 82, 

do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso.

R E S O L V E:

I – Fixar o início da Correição na Delegacia Municipal de Polícia de Nova 

Ubiratã, no dia 01.08.2018 a partir das 14h00.

II - Designar os Servidores Railson Silva Barbosa e Solange Lemos da 

Rosa para secretariar os trabalhos.

III - Convocar o Representante do Ministério Público, Defensoria Pública, 

Advogados, Membros da comunidade, para, querendo, acompanharem os 

trabalhos de correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá 

apresentar, por escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao 

serviço judiciário desta comarca.

IV- Encaminhe-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, 05 de julho de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º21/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCE, Título I, 

Capítulo II;

CONSIDERANDO o disposto no art. 52, V e XXXII, ambos da Lei Estadual 

nº 4.964/85 (COJE);

RESOLVE:

I – DESIGNAR o dia 15 de agosto de 2018, a partir das 14h, para correição 

ordinária nos Cartórios do 1º e do 2º Ofício de Nova Ubiratã;

III - DESIGNAR os servidores Railson Silva Barbosa e Solange Lemos da 

Rosa, para secretariar os trabalhos correicionais;

IV – DETERMINAR que não ocorra a suspensão dos serviços extrajudiciais 

durante a correição;

V – DETERMINAR aos titulares das respectivas serventias, ou a quem 

suas vezes fizer que permaneçam em seus postos na data da correição, 

para que forneçam os esclarecimentos necessários à realização dos 

serviços correicionais;

VI – CONVIDAR os representantes do Ministério Público, bem como os 

advogados e membros da comunidade para, registrar suas reclamações, 

sugestões, pedido de informações ou, ainda elogio, referente à serventia 

prestadora de serviço, exclusivamente por meio do e-mail 

nova.ubirata@tjmt.jus.br em qualquer dia e hora.

Remeta-se cópia da presente ao Conselho da Magistratura, à 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público e ao representante da 

OAB na Comarca.

Comunique-se aos Cartórios do 1º e do 2º Ofício, enviando-se cópia desta 

Portaria, para ser afixada em local visível.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Ubiratã/MT, 05 de julho de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61975 Nr: 364-66.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON WELKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Vistos em correição.
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Feito em ordem.

Intime-se o suposto autor do fato, por intermédio de seu patrono, via DJE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao parecer 

ministerial de fls. 44-46.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 623-69.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 31 de julho de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, 

fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66779 Nr: 380-72.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edynelson Guadagnin, Ines dos Santos 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A em 

face de Edynelson Guadagnin e Inês dos Santos Guadagnin.

Afere-se dos autos que as partes entabularam acordo (fls. 191/195), o 

qual foi homologado judicialmente (fl.197).

Posteriormente, o exequente informa que o acordo não foi cumprido pelos 

executados (fl. 233), em seguida, descreve que o cálculo atualizado na 

dívida está sendo elaborado e será juntado aos autos (fl;240).

Por fim, requer a penhora e avaliação de grãos de propriedade do 

executado.

É o relatório.

Malgrado o exequente ter informado que iria juntar aos autos o cálculo 

atualizado o débito, até então tal documento não foi acostado aos autos.

 Dessa forma, a ordem de constrição se torna inviável, pela falta de 

parâmetro, mormente porquanto não se trouxe aos autos quanto teria sido 

pago pelos executados no acordo firmado e o possível saldo 

remanescente.

Posto isso, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

o cálculo atualizado do débito e manifestar o que entender de direito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77813 Nr: 816-79.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davimar da Costa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercon Serviços Ltda - EPP, Rogério Pereira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese o feito esteja concluso para deliberação, verifico que não se 

encontra apto à prolação de sentença.

Desta forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 DE 

AGOSTO DE 2018, às 16h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de até 15 dias, apresentar rol de 

testemunhas, observando o disposto no artigo 357, § 6º do NCPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77794 Nr: 804-65.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de modificação de guarda com exoneração de alimentos 

com pedido de tutela antecipada, ajuizada por RODRIGO ALVES 

CHAVEIRO, em desfavor de ILVANIA OLIVEIRA DA SILVA, em relação à 

menor Rhaylayne Oliveira Alves.

Indeferida a liminar, foi determinada a realização de estudo psicossocial, a 

citação da parte requerida e designação de audiência conciliatória.

A requerida não foi localizada para citação (fls. 35-v).

Após a apresentação dos relatórios sociais (fls. 29/32 e 37/43), o autor 

requer a desistência da demanda, pois a menor voltou a residir com sua 

genitora, ora requerida.

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido de desistência.

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda.

Destarte, não se faz necessária a anuência da requerida, que sequer foi 

citada no feito.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, ante a 

desistência da parte autora;

II. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 90, caput, do CPC; porém SUSPENDO sua exigibilidade, ante o 

deferimento da justiça gratuita, na inicial;

III. Tendo em vista o encerramento precoce do processo, antes mesmo da 

realização de audiência de tentativa de conciliação, REDUZO os 

honorários arbitrados em favor do I. Advogado nomeado para o valor de 2 

URH. EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado, independente de 

trânsito em julgado;

IV. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79121 Nr: 358-28.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdSC, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de SETEMBRO de 

2018, ÀS 12h00min (MT).II. EXPEÇA-SE carta precatória para CITAÇÃO do 

requerido e INTIME-O da presente decisão, bem como para que compareça 

à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na realização do ato, 

deverá apresentar manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, 

§ 5º, do CPC;III. Sendo infrutífera a conciliação fica o requerido intimado 

para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, 

caput, do CPC;IV. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.V. CUMPRA-SE, 
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expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75712 Nr: 466-28.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMS, FMS, DMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante o exposto, nos termos do artigo 109, I da Constituição Federal e 

artigo 147, II da Lei nº 8.069/90, DECLINO da competência para julgar a 

presente demanda ao Juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT.II. 

REMETAM-SE os autos ao Juízo da Comarca de Nova Xavantina-MT.III. 

Sem custas.IV. EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo no valor de 1 URH, considerando o encerramento precoce do 

processo nesta Comarca;V. Transitada em julgado, após as anotações 

pertinentes, DÊ-SE baixa e ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 209-66.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo da Silva, Abel José da Silva, Banco 

do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cesar Crema - 

OAB:3873/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496/B

 Recebo a petição e documentos de fls. 70/85 como pedido de habilitação, 

diante da informação de falecimento do exequente.

Assim, nos termos do art. 690 do CPC, CITEM-SE os requeridos para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79310 Nr: 454-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Chamo o feito à ordem.

Considerando que o advogado do denunciado apresentou procuração às 

fls. 81-verso, REVOGO o despacho anterior.

Desta feita, intime-se para apresentação de resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76654 Nr: 57-18.2017.811.0106

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdJ, VSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a audiência de continuação do dia 

19/07/2018 para o dia 17 de AGOSTO de 2018, às 16h00min (Horário de 

MT);

Intimem-se as partes e testemunhas. Expedindo-se o necessário para 

realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78552 Nr: 90-71.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC, MBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o endereço aportado aos autos pela parte autora trata-se do 

distrito do Toricueje, pertencente à Comarca de Barra do Garças/MT.

Portanto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareça a divergência; diante da natureza da ação.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 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:

 Tendo em vista a certidão de fls. 69-verso, onde consta que o Oficial de 

Justiça não logrou êxito em localizar o requerido para citação, CANCELO a 

audiência designada para o dia 09/08/2018;

Portanto, AGUARDE-SE a manifestação da requerente, conforme 

impulsionamento por certidão de fls. 71;

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70691 Nr: 622-55.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esequiel Severino Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 12/103, 

REDESIGNO a audiência de oitiva da vítima para o dia 02 de AGOSTO de 

2018, às 13h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE à vítima Sr. Francisco Andrade.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75074 Nr: 129-39.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Bezerra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659

 NOMEIE-SE defensor dativo para exercer a defesa do acusado, 
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intimando-o para que apresente resposta à acusação no prazo de 10 

(dez) dias.

Arbitro, desde já, o valor de 10 (dez) URH para o desempenho da defesa, 

o qual poderá ser reduzido em virtude do encerramento precoce do 

processo ou do zelo empregado pelo profissional.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71607 Nr: 932-27.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Correa Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Aparecida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o exequente deixou de apresentar o número do CPF da 

executada nos autos, o que inviabiliza a pesquisa Bacen Jud.

Portanto, INTIME o exequente para informar o número do CPF da parte 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias; deverá, no mesmo prazo, também 

apresentar novos cálculos atualizados, atentando-se para a não 

incidência dos juros de 10% em relação aos honorários, conforme 

Enunciado 97 do FONAJE:

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).”Negritei

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67001 Nr: 958-87.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente em termos de prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80744 Nr: 1549-44.2018.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem. In casu, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque o valor cobrado pelo requerente na presente demanda refere-se a 

parcela do pagamento do negócio jurídico entabulado com a parte ré. 

Notadamente, tal valor é de grande monta.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80579 Nr: 1456-81.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ORMENEZE FAVARO, LUANA SILVA 

BERNARDO FAVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO BARBOSA - 

OAB:293096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de trinta (15) dias, EMENDE a 

inicial, procedendo ao recolhimento das custas processuais, conforme 

valor da causa, sob pena de extinção do feito.

Após decorrido o prazo assinalado, com ou sem o cumprimento da 

determinação supra, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80587 Nr: 1461-06.2018.811.0095

 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: MARCELO BENTO, ANGELICA APARECIDA FARIA 

COVRE BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO BARBOSA - 

OAB:293096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão de fl.20, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 

trinta (30) dias, proceda o recolhimento das custas processuais, conforme 

valor da causa, sob pena de extinção do feito.

Após decorrido o prazo assinalado, com ou sem o cumprimento da 

determinação supra, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69046 Nr: 410-28.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: FBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADSDS, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:6528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manfiestar-se em relação à decisão de fls. 86, mais 

precisamemente para apresentar o endereço atualizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 1285-27.2018.811.0095

 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: RDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os representantes da parte autora e do réu 

peticionaram nos autos pugnando pela redesignação da audiência de 

conciliação, DEFIRO e REDESIGNO a audiência para o dia 02 de agosto de 

2018, às 13h40min.

Intimem-se as partes, com as cautelas determinadas à Ref. 05.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76117 Nr: 2230-48.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca CHEVROLET, modelo S10 

LS DD4, ano de fabricação 2014/2014, chassi 9BG148DK0EC459734, 

placa QBC4617, cor BRANCA e renavam nº 1015151148, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/62.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 65.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor referente a cota 

8187/323 de R$ 4.723,09 (Quatro mil, setecentos e vinte e tres reais e 

nove centavos) para as parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017,referente a 

cota 8144/156 mediante acordo no valor de R$ 3.979,68 (Três mil 

novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos ) as 

parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, fl. 

71 e 87.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76111 Nr: 2225-26.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca MITSUBISHI, modelo L200 

TRITON GLX D, ano de fabricação 2015/2015, chassi 

93XXNKB8TFCF08141, placa QBA4892, cor BRANCA e renavam nº 

1040056803, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ODAIR MARTINS DA SILVA, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/61.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 64.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor referente a cota 

8482/185 de R$ 5.111,77 (Cinco mil, cento e onze reais e setenta e sete 

centavos) para as parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, referente a cota 

8478/320 mediante acordo no valor de R$ 4.075,15 (Quatro mil setenta e 

cinco reais e quinze centavos) as parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, 

pugnando pela extinção do feito, fl. 69 e 86.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76076 Nr: 2204-50.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS 

HB XS 15, ano de fabricação 2016/2016, chassi 9BRK29BT7G0087073, 

placa QBP0753, cor BRANCA e renavam nº 1086370322, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/58.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 61.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 
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extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor de R$ 4.694,13 

(Quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e treze centavos) para as 

parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, fl. 

72 e 88.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66990 Nr: 950-13.2015.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Rafael Gomes Neto - OAB:MT nº 16.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69046 Nr: 410-28.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADSDS, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:6528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 034/2018-DF

O Excelentíssimo Doutor FÁBIO ALVES CARDOSO, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Pedra Preta, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sra. Sueli de Oliveira Barbosa, 

matricula 8370, está em usufruto de licença compensatória no período de 

09/07 a 18/07/2018;

RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora Maria de Fátima Gomes de Souza, técnica 

judiciário, matricula 4153, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta no período de 09/07 a 18/07/2018, em razão do afastamento da 

Gestora Judiciária Sueli de Oliveira Barbosa, fazendo, portanto, jus ao 

beneficio do art. 1º, Inciso I, da IN n. 002/2015/PRES.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 09 de julho de 2018.

 FÁBIO ALVES CARDOSO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151794 Nr: 967-51.2018.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA 

PORTO GURGEL - OAB:2712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de ofício de ref.31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137739 Nr: 3096-63.2017.811.0028

 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: RONDON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBRASC MINEIRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte para no prazo legal manifestar sobre a juntada 

de ref.12 (solicitando recolhimento custas e taxa judiciária para 

distribuição da Carta Precatória)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110761 Nr: 1796-37.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Arruda Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 Certifico que faço a intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituido, para no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR se tem 

interesse ou não na renuncia ao valor atualizado do RPV, que ultrapassou 

o limite de 60 (sessenta) salários minimos, caso não renuncie será 

expedido Precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 157797 Nr: 3296-36.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Jorge dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o cálculo de pena à ref. 4, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, posteriormente, a Defesa do acusado.

Após, conclusos.

Às urgentes providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87626 Nr: 996-77.2013.811.0028
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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: Michelle Pfeffeir do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birajara da Silva, Claudia Lucia de Amorim Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 INTIMAR o Inventariante, para manifestar sobre a devolução da 

correspondência enviada às herdeiras Evelin Patrícia do Carmo Silva e 

Paula Graciele do Carmo Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93349 Nr: 2429-19.2013.811.0028

 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: PAULO CESAR PRADO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O, Pedro Rodrigues dos Santos - OAB:13445-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:

 Intimar da juntada de ofício de ref.89

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 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: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar do início do trabalho pericial conforme juntada de ref.75

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156411 Nr: 2785-38.2018.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dilma Zacarias Coletro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Neves dos Santos Silva, 

Confinantes da área usucapienda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA JOSÉ NEVES DOS SANTOS 

SILVA, Cpf: 69171645187, Rg: 013.909, divorciado(a), doméstica e 

atualmente em local incerto e não sabido CONFINANTES DA ÁREA 

USUCAPIENDA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: - Trata-se de Ação de Usucapião com Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por MARIA DILMA ZACARIA COLETO em face de 

MARIA JOSE DAS NEVES DOS SANTOS SILVA. Narra a inicial que a 

Requerente encontra-se na posse mansa, pacifica e incontestada do 

imóvel matricula nº 14.935 do CRI de Poconé a mais de 28 anos, e que 

assim preenche os requisitos para a demanda de usucapião, motivo qual 

pleiteia a propriedade do imóvel. Sustenta ainda que houve turbação diante 

da ameaça de retomada do imóvel, e pede a concessão da tutela de 

urgência.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: - Imóvel da matrícula nº 14.935 de 

22/10/2008, CRI - Poconé/MT, constante de: - Um lote de terreno localizado 

no Loteamento Santa Tereza, desta cidade de Poconé/MT, Lote nº 04, da 

Quadra nº 18, com área total de 360 metros, medindo frente para a rua G 

12,00 metros linha direita com 30,00 metros confinando com o Lote 05, 

Linha esquerda com 30,00 metros confinando com o Lote 03, fundos com 

12,00 metros confinando com o Lote 07,

Despacho/Decisão: DECISÃOVISTOS EM CORREIÇÃO,Trata-se de Ação 

de Usucapião com Pedido de Tutela de Urgência proposta por MARIA 

DILMA ZACARIA COLETO em face de MARIA JOSE DAS NEVES DOS 

SANTOS SILVA.Narra a inicial que a Requerente encontra-se na posse 

mansa, pacifica e incontestada do imóvel matricula nº 14.935 do CRI de 

Poconé a mais de 28 anos, e que assim preenche os requisitos para a 

demanda de usucapião, motivo qual pleiteia a propriedade do imóvel. 

Sustenta ainda que houve turbação diante da ameaça de retomada do 

imóvel, e pede a concessão da tutela de urgência.Eis o relatório 

necessário.Fundamento. Decido.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 e conheço do pedido de tutela de urgência. DEFIRO os 

benefícios da Justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC.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 entanto, no 

caso dos autos, não vislumbrei os elementos necessários à concessão da 

tutela pretendida posto que ausente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca do risco da demora e turbação ou ameaça alegada.Não constam 

nos autos os elementos mínimos necessários para o deferimento da 

medida, bem como ausente a documentação necessária para a análise do 

pleito, visto que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela antecipada.In casu, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, ao menos no presente momento não 

foram demonstrados de maneira robusta no bojo dos autos, não verifico 

qualquer prova do perigo além de mera alegação, posto que a prova 

documental colacionada indubitavelmente demanda maior dilação 

probatória.Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada uma vez 

que ausentes os requisitos legais.CITE-SE a Requerida proprietária do 

imóvel nos termos do artigo 335 do CPC e seguintes, a apresentar 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.CITE-SE os confinantes da área 

usucapienda, cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de contestação, bem como de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (arts. 344 e 335 do CPC/2015).Após, CITE-SE via 

Edital, com prazo de 60 dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (CPC, art. 257, inciso III e art. 259, inciso I).Cientifiquem-se, 

via postal, os representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual e 

Federal, para que manifestem eventual interesse na causa, encaminhando 

a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Após 

estarem nos autos todas as manifestações, notifique-se o representante 

do Ministério Público, para intervir na causa.Decorridos os prazos para 

resposta e mani fes tação,  dê-se v is tas  ao Min is tér io 

Público.CITEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 09 de julho de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 36987 Nr: 2624-77.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio Rojas Piovesan - 

OAB:4848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 3687

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de Ação Revisional de Alimentos em que o autor alega em 

síntese que a parte requerida já alcançou maioridade civil, já concluiu 

curso de nível superior, goza de boa saúde, prescindindo, pois, dos 

alimentos.

Devidamente citado, a requerida juntou aos autos um termo de 

concordância da exoneração da pensão alimentícia.

O IRMP manifestou favorável.

Em síntese, o relato.

Defiro o benefício da justiça.

É cediço que em decorrência da maioridade do requerido a origem da 

obrigação alimentar migrou do dever de assistência, decorrente do poder 

familiar, para a singela relação de parentesco.

 O efeito concreto e cristalino dessa mutação é a inversão do ônus da 

prova da necessidade, que se presume durante a constância do poder 

familiar e deve ser demonstrada, de modo razoável, por quem pretende 

recebê-los, após ostentar a maioridade. Ou seja, obrigação alimentar 

decorre do poder familiar, enquanto o dever alimentar compreende a 

assistência e solidariedade existentes entre as pessoas da mesma família, 

não só na linha ascendente e descendente, mas também na colateral até o 

segundo grau. E, enquanto subsistir a menoridade, o pai, em razão do 

poder familiar, tem a obrigação de prover o sustento dos filhos. Atingida 

esta, continua o filho com legitimidade para o pedido de alimentos, todavia 

amparada na relação de parentesco, sujeitando-se o pedido aos 

pressupostos da prova da necessidade e da possibilidade, apurado em 

ação própria.

Dispõe o art. 1699 do CC:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo”.

Traçadas tais diretrizes, em plena análise do caso concreto, é certo que a 

obrigação alimentar deve, de fato, ser extinta.

 Isto porque, o requerido alcançou a maioridade e deixou de comprovar 

sua permanência nos estudos. Da mesma forma, não restou evidenciada, 

por outros motivos, a necessidade de continuar a perceber a prestação 

alimentícia.

Ademais, observo não haver provas de que a requerida não ostente 

saúde e capacidade laborativa, do que se deduz ser pessoa jovem e 

capaz de trabalhar para viabilizar o próprio sustento sem a ajuda do 

genitor.

Dessa forma, ciente de que a obrigação alimentar perdura tão somente 

diante da impossibilidade de subsistência, o que não restou vislumbrado, a 

medida exoneratória é o que se impõe.

Ante o exposto e mais o que dos autos constam, com fundamento no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a demanda para EXONERAR o 

requerente do encargo alimentar direcionado a parte requerida, qual seja 

MAYARA HELENA DE ARRUDA CADIDÉ, eis que não comprovada sua 

necessidade, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Neste cenário, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas 

do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa e, suspendo o pagamento por ser beneficiária 

da gratuidade da justiça.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013104-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO LUCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015967-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE ALBINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017406-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016833-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE REGINA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018943-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013095-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE BATISTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019292-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY ANTONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 440 de 478



EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017427-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DO AMARAL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

IZABELLA VALLENTINA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - 

MT0021657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017471-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILSON MARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018056-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

15:20h.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 953-82.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Tomaselli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queops Empreendimentos Ltda, Everton 

Nascimento de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Aline Bocchi - 

OAB:11676/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC (ref. 118).

Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado QUEOPS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 

08.645.554/0001-58, no valor de R$ 15.131,25 (quinze mil cento e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000423-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000423-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR: NOEMIA LIMA MORAIS RÉU: DENYS VIEIRA DE SOUZA Diante da 

previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, processe-se 

em segredo de justiça. Por se tratar de demanda que visa o recebimento 

de alimentos, defiro o pedido de gratuidade judiciária. Folheando o caderno 

processual, constato que a relação de parentesco entre a demandante e 

as partes requeridas, restou demonstrada, bem como que o rito da Lei de 

Alimentos é mais benéfico. Pois bem, atenta aos preceitos legais 

constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e 

considerando a idade da requerente, bem como que é obrigação dos 

genitores providenciarem o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta 

de elementos que comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos 

a partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades 

mínimas das Requerentes e o adimplemento por parte do Requerido. 

Designo audiência de Conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às 

12h30min (horário oficial de mato grosso). Cite-se o demandado e 

intime-se a representante legal do autor para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus respectivos advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do feito e daquele em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e prolação de sentença. Caso a 

parte autora tenha indicado o número da conta bancária para depósito, 

conste no mandado de citação. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000425-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000425-20.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA MORAIS RÉU: SINDY CAROLINE SILVA 

MORAIS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Diante do 

que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 27 de julho de 2018, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 
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intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 

20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do NCPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82986 Nr: 4854-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aline Natiele de Almeida, ROSILDA RIBEIRO DE LIMA 

ROSA, ODOLIR FRANCISCO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Juliano de Lima Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro parcialmente os pedidos retro.

Tendo em vista o comparecimento espontâneo do requerido Juliano nos 

autos (ref.18), considero-o citado dos termos da presente demanda. 

Certifique-se se o referido requerido apresentou contestação.

 Outrossim, atualize o endereço do menor e de seus avós no sistema 

Apolo, conforme informado na ref.18.

Quanto ao estudo psicossocial, extrai-se que já foi devidamente realizado 

e se encontrada acostado à ref.38 do feito.

Dessa forma, abra-se nova vista ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO CARLOS MACHADO (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: 

1000386-23.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HIPOLITO CARLOS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 16h30min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-80.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Numero do Processo: 

8010040-80.2016.8.11.0059 REQUERENTE: FABIANA FERNANDES 

SANTANA REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO DESPACHO Considerando a manifestação da parte autora às fls. 

26/27, designo audiência de conciliação para o dia 29 de novembro 2017, 

às 11h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), durante a semana 

nacional da conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-80.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010040-80.2016.8.11.0059. REQUERENTE: FABIANA FERNANDES 

SANTANA REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Considerando que a requerida foi citada dos termos da presente 

demanda, bem como intimada para comparecimento à audiência retro na 

data em que se realizou a solenidade (29.11.2017), razão pela qual foi 

impossível seu comparecimento, designo o dia 30 de julho de 2018, às 

12h00 (horário oficial de MT), para tentativa de conciliação. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. As partes serão intimadas através de seus 

advogados constituídos. Cadastre-se o procurador da requerida no 

sistema PJE para que receba as devidas intimações. Por fim, tendo em 

vista a alteração da razão social da ré, conforme documentos anexados 

aos autos, ALTERE-SE, tão somente, o polo passivo da demanda, 

passando a constar PAG S. A. MEIOS DE PAGAMENTOS. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-80.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010040-80.2016.8.11.0059. REQUERENTE: FABIANA FERNANDES 

SANTANA REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Considerando que a requerida foi citada dos termos da presente 

demanda, bem como intimada para comparecimento à audiência retro na 

data em que se realizou a solenidade (29.11.2017), razão pela qual foi 

impossível seu comparecimento, designo o dia 30 de julho de 2018, às 

12h00 (horário oficial de MT), para tentativa de conciliação. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
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audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. As partes serão intimadas através de seus 

advogados constituídos. Cadastre-se o procurador da requerida no 

sistema PJE para que receba as devidas intimações. Por fim, tendo em 

vista a alteração da razão social da ré, conforme documentos anexados 

aos autos, ALTERE-SE, tão somente, o polo passivo da demanda, 

passando a constar PAG S. A. MEIOS DE PAGAMENTOS. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 7708-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vdbl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, RESOLVO O 

MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO para o fim de decretar o divórcio de 

Valcir de Brito Lopes e Vera Lúcia Lopes.Determino que se oficie ao 

Cartório de Registro competente, para fins de averbação do divórcio junto 

ao Registro de Casamento. Certificado o trânsito em julgado, 

encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos 

benefícios da gratuidade da justiça.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97509 Nr: 1203-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Autos n. 1203-07.2018.811.0059 (código: 97509)

Aqui se tem ação de reconhecimento e de dissolução de união estável 

com partilha de bens, ajuizada por FERNANDA NERES PEREIRA em face 

do MÁRIO APARECIDO LUCIANO SANTOS.

Citado, o demandado ofertou contestação e, na sequência, a parte autora 

apresentou réplica.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo 

pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente 

técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Decorrido o prazo para a requerente, terá o demandado igual prazo para 

especificação de provas, nos moldes das ressalvas supra.

Guisa frisar que o protesto genérico pela produção de provas importará 

em concordância tácita com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87289 Nr: 7658-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRdS, AHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Aqui se tem ação revisional de alimentos proposta ALEXANDRE 

HENRIQUE SOUZA DA SILVA, representado por sua genitora IRAMAR 

RODRIGUES DE SOUZA, em face de ALBERI FERREIRA DA SILVA.

Recebida a inicial foi indeferido o pleito liminar e designada audiência de 

conciliação.

Aberta a audiência, as partes entabularam acordo, por meio do qual ficou 

estabelecido que o requerido pagará em favor do filho menor do casal o 

valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais a título de pensão 

alimentícia, além de 50% das despesas extraordinárias, devidamente 

comprovadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a homologação do 

acordo.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo óbice quanto ao pacto formulado, tenho que é caso de 

deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

Ciência ao Ministério Público.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 10726-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSdC, EPMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada DALMIR SILVEIRA DA 

COSTA e ELIENE MACHADO SILVEIRA.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Universal de Bens desde 25/01/1999.

Relataram os autores que do enlace matrimonial adveio três filhos, Fabiana 

Machado Silveira, nascida em 29/03/1995, Daniel Machado Silveira, 

nascido em 17/04/1998, e Eduardo Machado Silveira, nascido em 

24/04/2007.

O casal sustentou inexistirem bens a serem partilhados.

No que se refere à guarda do filho menor do casal, o infante ficará com a 

genitora, senhora Eliene. Sendo devido pelo genitor a prestação de 

alimentos no patamar de 30% do salário mínimo nacional, a ser pago 

mensalmente.

A cônjuge varoa pretende retornar a utilizar o nome de solteira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de DALMIR 

SILVEIRA DA COSTA e ELIENE MACHADO SILVEIRA.
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Observando-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de 

solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93630 Nr: 11334-75.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 

Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a prolação da decisão inaugural, a qual indeferiu o pleito de tutela 

antecipada formulada pelo requerente, este apresentou pedido de 

reconsideração.

DECIDO.

Indefiro o pedido de reconsideração, pelos próprios fundamentos 

lançados na decisão anterior, isso porque o requerente não acostou aos 

autos qualquer novo fato ou documento apto a ensejar a alteração do 

decisum anterior.

Destarte, prossiga-se no cumprimento da decisão inaugural, fazendo-se a 

devida remessa dos autos à parte ré para fins de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72136 Nr: 4464-48.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uátimo Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo o réu deixado de regularizar sua representação processual, DEIXO 

DE HOMOLOGAR O ACORDO, eis que não preenchidos os requisitos 

legais.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora diga se tem interesse no 

prosseguimetno do feito, devendo, se for o caso, promover o devido 

impulsionamento, sob o risco extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 672-18.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Valdevino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito do requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96611 Nr: 696-46.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BRITO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 1170-17.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita damasceno da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97555 Nr: 1232-57.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 1244-71.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 1252-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve um equivoco na parte dispositiva da sentença, 

consistente em erro material, retifico, de ofício, o seguinte apontamento:”

 "Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário."

Para constar:

"Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83368 Nr: 5089-48.2017.811.0059

 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: SAMUEL CUNHA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON Luiz de 

Miranda Domingues Tranm - OAB:11078-A, WASHINGTON LUIZ DE 

MIRANDA DOMINGUES TRANM - OAB:133406

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Condendo o autor o pamento de 

honorários à parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa, mas sua 

cobrança ficará suspensa em razão de terem sido conferidos benefícios 

da gratuidade judiciária.Condeno a parte autora ao pagamento das 

despesas que a parte ré tiver antecipado, devendo serem objeto de 

liquidação, se for o caso.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94652 Nr: 11950-50.2017.811.0059

 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: Thiago Justen de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal Confresa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .. É certo também que o direito subjetivo daqueles aprovados em 

concurso público dentro do número de vagas não poder ser exigido antes 

do término do prazo de validade, prazo esse que é conferido ao 

administrador para, segundo sua conveniência e peculiaridades, convocar 

e dar posse ao aprovado. Ou seja, em regra, não se admite imposição de 

posse quando o aprovado dentro do número de vagas espera dentro do 

prazo de validade do concurso.Nesta toada, o concurso expirou em 

15/12/2017, não tendo sua validade prorrogada, razão pela qual, não 

tendo ficado demonstradas situações que excepcionam o direito subjetivo 

à nomeação, impositiva se faz a nomeação do impetrante para o qual em 

que fora aprovado. Em tempo, em que pese a manifestação ministerial, 

cumpre esclarecer que, embora a nomeação do impetrante tenha ocorrido 

em 08/01/2018, com publicação do ato em 11/01/2018, a liminar foi 

concedida por este Juízo em 13/12/2017, assim, em que pese a autoridade 

coatora tenha sido formalmente notificada após a nomeação, não ocorreu 

a perda superveniente do objeto da ação, posto que o concurso público já 
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havia expirado, não tendo o autor sido tempestivamente, dentro do prazo 

de validade do certame, nomeado, de modo que sua nomeação e posse 

decorreram exclusivamente da decisão judicial exarada por este 

Juízo.DISPOSITIVOAnte tudo que foi dito, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A ORDEM IMPETRADA DE 

MODO A DETERMINAR AO EXCELETÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT NOMEAR E EMPOSSAR A 

THIAGO JUSTEN DE MORAIS no cargo de "Controlador Interno ", para o 

qual foi aprovado no concurso público edital 001/2015, homologado em 

15/12 /2015. Isen to  de  cus tas ,  honorá r ios  e  despesas 

processuais.Sentença submetida ao reexame necessário e por isso, 

mesmo que não haja recurso voluntário, fica desde logo autorizada a 

remessa dos autos à Superior Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79174 Nr: 2485-17.2017.811.0059

 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: BMdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEKECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A apresentou 

pretensão em face de KREMER, KRIEN E CIA LTDA.

Consta dos autos que a autora foi intimada para recolher custas e que a 

intimação ocorreu, sem que, até a presente data, há notícia do 

recolhimento do montante da despesa.

Decido

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Deve ser dito que, embora atualmente esteja em discussão a legitimidade 

da cobrança em face da fazenda pública de custas e despesas 

processuais decorrentes de diligências realizadas por oficiais de justiça, a 

intimação do autor ocorreu em junho de 2016, época em que estava em 

pleno vigor a legitimidade da cobrança.

 Assim, o fato de ter silenciado naquela época até o presente demonstra o 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Do mesmo modo, em razão de tal postura da parte autora, o Ministério 

Público foi intimado a manifestar interesse na assunção da titularidade da 

causa, mas nada disse no prazo assinalado.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV (ausência de pressupostos processuais e 

condições de validade) e VII (ausência de interesse processual) do 

Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000356-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CLEMENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000356-85.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: 

ALESSANDRO CLEMENTE DA SILVA Aqui se revela ação de divórcio, 

cumulada com cobrança de alimentos cumulada com ação de guarda, com 

pedido de alimentos provisórios, ajuizada por ADRIANA DOS SANTOS 

RIBEIRO, em favor da criança L. R. C., em face de ALESSANDRO 

CLEMENTE DA SILVA. Defiro à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, com fundamento no artigo 1º, §§2º e 3º da Lei 5478/1968, que 

são expressos em exigir apenas simples declaração de hipossuficiência 

econômica para obter esse benefício, ficando advertida a autora de que, 

caso venha a ficar demonstrada condição financeira diversa, poderá 

arcar com a multa de que trata a lei de alimentos. A parte autora pediu que 

os alimentos provisórios fossem fixados no importe de 30% do salário do 

requerido, sem contudo, indicar objetivamente o montante percebido pelo 

réu. Tendo em vista que os alimentos são fixados em conformidade com a 

condição econômica do alimentante, conforme disposição do Código Civil, 

artigo 1.694, §1º, e ainda não existindo essa prova inequívoca nos autos, 

fixo os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, que importa em 

R$286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) a serem 

pagos pelo réu até ulterior deliberação judicial. Na sequência, em 

consonância com a Lei 5.478 de 1968, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro de 2018, às 13h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que a citação e 

intimação da parte ré para comparecimento ao ato supra deverá ser 

realizada por meio do Oficial de Justiça, devendo a intimação ser instruída 

com as cópias da petição inicial, bem como da presente determinação. Em 

tempo, mister ressaltar que autor e réu deverão comparecer na audiência 

acompanhados de testemunhas e advogados, independente de prévia 

apresentação de rol, não excedendo a 3 (três) para cada parte. Poderão, 

também, trazer as provas que julgarem necessárias para a dissolução do 

conflito. Por fim, determino à Secretaria Judicial que expeça ofício à 

empregadora do réu, devidamente qualificada na peça exordial, para que 

proceda com desconto dos alimentos em folha de pagamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se o Ministério Público para 

comparecimento em audiência. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 

2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46518 Nr: 2322-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Queiroz 

Fullin - OAB:11116/MT

 INTIMO a defesa do réu EDIMAR LUZ SANTOS, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Marcos Antonio Queiroz Fullin - OAB/MT nº 11116, acerca 

da audiência de instrução designada pelo Juízo da Vara de Precatória de 

Gurupi/TO, para o dia 25/07/2018, às 15h10min, para inquirição da 

testemunha Lucimeira Nunes de Almeida. A solenidade será realizada no 

Forum da Comarca de Gurupi/TO, localizado na Av. Rio Grande do Norte, 

s/nº - Cep: 77410-080 - Fone: (63) 3612-7123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75523 Nr: 203-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Pereira dos Santos, Vulgo "Russo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 INTIMO a defesa do réu JOCINEI PEREIRA DOS SAANTOS, vulgo 

"RUSSO", por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB/MT nº 17795 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 4498-52.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invan Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FONTES - 
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OAB:12632-GO

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo Criminal da Comarca de 

Ribeirão Cascalheira/MT, para interrogar o réu IVAN GOMES DOS 

SANTOS.

Desse modo, designo audiência para o dia 13 de agosto de 2018, às 

14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Às providências para a realização da solenidade.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13650 Nr: 129-48.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdSLrpLMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM, ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que o requerido Gerci Mederios não compareceu no 

Hospital Municipal deste Município, sobretudo diante do notório 

desinteresse no deslinde do feito, DETERMINO nova intimação pessoal dos 

supostos avós paternos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem 

concordância ou não acerca da realização do Exame de DNA.

Após, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações.

Intime-se.

Ciência ao MPE e i. Advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8433 Nr: 575-27.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcyr Lopes Camelo - OAB:Mat. 

01241886, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, 

Marcus Rafael de Souza Santos - OAB:, Maria José do Nascimento 

- OAB:6.903/MT, Robert Luiz do Nascimento - OAB:, William Khalil - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 575-27.2007.811.0019

Código n.º 8433

Vara Única

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo da suspensão do processo sem 

manifestação do exequente, conforme certidão de fl. 287, DETERMINO o 

arquivamento do feito, como dispõe o artigo 40, § 2° da Lei 6.830/80, por 

um prazo de 05 (cinco) anos.

Após, conclusos para deliberar sobre a prescrição.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 461 Nr: 23-77.1998.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Vicente Dalrosso Guisolfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antunes & Pinto Ltda, Lázaro Antunes 

Teixeira, Antonia Pereira Pinto, Cláudio Aparecido Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ferreira Mendes - 

OAB:3.167-A/MT

 Processo n.º 23-77.1998.811.0019

Código n.º 461

Vara Única

Intime-se PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito, dando prosseguimento ao 

processo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III e § 1º, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3411 Nr: 105-35.2003.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson da Silva Santos EPP, Adelso da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - 

OAB:7132-B/MT, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, 

Maurides Celso Leite - OAB:3.042, Robert Luiz do Nascimento - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 105-35.2003.811.0019

Código n.º 3411

Vara Única

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente exequente para que dê andamento no feito e 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 226-58.2006.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Aldrighi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.E, 

finalmente, determino o debloqueio dos veículos outrora bloqueados vis 

RENAJUD.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 929 Nr: 23-48.1996.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Garla
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ignez de Assunção, Nélcia Inês Assunção, 

Elton Luiz Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, José Antunes de Jesus - 

OAB:13881/MT, Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 23-48.1996.811.0019

Código n.º 929

Vara Única

 Vistos em Correição.

 Verifica-se que o processo já vem sendo suspenso sem qualquer 

diligência desde o dia 13/06/2017 (data da primeira suspensão).

 Nesses termos, entendo que já decorreu um ano da suspensão citada no 

artigo 921, §1º do CPC. Assim, nos termos do artigo 921, §2º do CPC 

determino a remessa do processo ao arquivo provisório, iniciando o prazo 

da prescrição intercorrente desde a data de 13/06/2018.

 Ademais, tendo em vista que o referido processo encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença, proceda a secretária a sua retirada da lista de 

processos da Meta 2.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Após o transcurso do prazo, intime-se a parte exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 02 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1426-80.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Ferronato Idiarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Aparecida Bilieri Pazio, Pedro Pazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Augusto de Castro 

Claro Gomes - OAB:333668/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da requerente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1º e retirar a carta 

precatória expedida para citação dos requeridos na Comarca de 

Mangueirinha-PR., providenciando o recolhimento das guias de custas e 

taxas judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21287 Nr: 328-36.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Zavitoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 328-36.2013.811.0019

 Código n.º 21287

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 

v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o 

qual negou provimento à apelação e, de ofício, reformou o calculo dos 

juros e da correção monetária, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

ressalvando a possibilidade de cumprimento de sentença, caso requerido 

pelo autor.

 Intimem-se.

 Após, ao arquivo.

Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7483 Nr: 648-33.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Arnélio Arndt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 648-33.2006.811.0019

Código n.º 7483

Vara Única

Vistos em Correição.

Tendo em vista o decurso do prazo da intimação do Leiloeiro, sem 

manifestação nos autos, nomeio como leiloeiro judicial Oficial o Sr. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA, JUCEMAT 022, com endereço na Rua Pará, 

n° 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro/MT, para fins de 

designar datas para realização das hastas públicas (1ª e 2ª praças), 

cumprindo-se as formalidades legais, nos moldes da decisão de fls. 206.

 Antes, contudo, proceda-se a atualização da avaliação.

 Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5973 Nr: 317-85.2005.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson da Silva Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT, Joemar Moraes Rosa - OAB:2.056MT, Maria Lúcia 

Squillace - OAB:, Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Solange de 

Holanda Rocha - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 317-85.2005.811.0019

 Código n.º 5973

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 

v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o 

qual anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para 

regular prosseguimento da execução fiscal, DETERMINO a intimação do 

exequente, no prazo legal, para requerer o que entender de direito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 859 Nr: 3-28.1994.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Irmãos Daniel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - 

OAB:7132-B/MT, Osvaldo Antonio de Lima - OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A, Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A/MT, 

Paulo Egidio Pereira Fagundes - OAB:10235 - GO, Paulo Sérgio 

Daniel - OAB:9173-B/MT

 Processo n.º 3-28.1994.811.0019

 Código n.º 859

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 
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v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o 

qual anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para 

regular prosseguimento da execução fiscal, DETERMINO a intimação do 

exequente, no prazo legal, para requerer o que entender de direito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41074 Nr: 758-12.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Certifico que diante da informação do réu na certidão da oficiala de justiça 

INTIMO-O na pessoa de seu advogado para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 544 Nr: 9-98.1995.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Ernani Luiz Schuck, Edson Marcos Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Silva Ribeiro - 

OAB:13240-E/MT, Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT, 

Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Processo n.º 9-98.1995.811.0019

Código n.º 544

Vara Única

Vistos em correição.

Expeça-se missiva precatória para fins de Penhora, Avaliação e intimação 

do exequente, nos termos em que fora requerido em petitório de fls. 

249/250.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-28.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NOECY FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

KELLVIS MARANHAO ARAUJO OAB - MT24308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação na Sala do CEJUSC, no dia 

24/08/2018, às 16h:00min (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3997 Nr: 557-85.2002.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W N Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134970 Nr: 1451-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sacolão Supermercado e Variedades Ltda - 

EPP, Milton Berte, Marino Francisco Berté, Leodir Rrabello, Tersinha 

Savalea Berte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação que será 

encaminhada à Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do respectivo Tribunal 

e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive a distribuição e o cumprimento 

da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136363 Nr: 2424-25.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOB, ESLOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133405 Nr: 389-92.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Araújo Lobato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Autos ID N.º 133405

Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para a realização de 

curso sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, 

versão 2.0, a ser realizado no dia 19 de março de 2018, tendo seu pedido 

de dispensa de participação sido indeferido na data de 14/03/2018, 

ocasião em que terá que se deslocar até a capital Cuiabá, resta 

prejudicadas as audiências a serem realizadas entre este período até o 

dia 21/03/2018, ocasião em que esta ainda estará em trânsito para o 
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retorno a esta Comarca.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 17/10/ 2018, às 

17h00min. (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, 16 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142676 Nr: 526-06.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Réu Paulo Sérgio Silva de Oliveira, devendo permanecer na modalidade 

de prisão em que se encontra.Ciência ao MPE e a DPE. Às providências, 

expedindo-se o necessário.São Félix do Araguaia - MT, 20 de março de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18254 Nr: 1206-06.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenael Batista de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a r. decisão retro, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa para INTIMAR a parte autora a manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42337 Nr: 2623-18.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilmar Lacerda Lemes, Valdo Morais do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora, cientificando-a do resultado negativo da 

penhora online, via BACENJUD, bem como para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133981 Nr: 801-23.2016.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Barcelos Costa, Wilson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação/Intimação que 

será encaminhada à Comarca de São Luís de Montes Belos/GO, devendo 

a correspondente guia de pagamento ser extraída do sítio do respectivo 

Tribunal e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive a distribuição e o 

cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12817 Nr: 1652-14.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Cezário de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a r. decisão retro, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa para INTIMAR a parte autora a manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31958 Nr: 569-84.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Queiroz da Silva

 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:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determino que o Instituto 

Nacional de Seguridade Social restabeleça o pagamento do benefício de 

auxílio-doença acidentário (91) ao autor Jorge Queiroz da Silva, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para 

isso:CONDENO o INSS a pagar os valores devidos desde a cessação do 

benefício na via administrativa (09/10/2009), sendo que tais valores 

deverão ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo).Advirto que, para ocorrer a cessação do benefício, o segurado 

deverá submeter-se a nova perícia médica para que seja comprovada a 

cessação da incapacidade.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142647 Nr: 508-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leandro Henrique Gonçalves da Cruz, Agnaldo Wagner 

de Moura Braga, Luiz Roberto da Cruz, Rodrigo Roberto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando petitório às fls. 28/32, remetam-se os autos ao nobre 

representante do Ministério Publico para manifestação.

Após, volvam-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18543 Nr: 1462-46.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Catarina Tretto

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 18543

 Vistos, etc

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo (fls. 95/97).

 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. 68/70), desnecessário a repetição 

do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, os 

princípio da economia e celeridade processuais orientam o aproveitamento 

dos atos processuais.

 Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

10/07/2018.

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, 09 de julho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16277 Nr: 852-15.2008.811.0017

 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: Olívia Silva dos Santos

 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:

 De acordo com o caso, necessários se faz a demonstração inequívoca, 

de forma cumulativa:•A existência de impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com uma ou mais barreiras, obstruam a sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;•A 

condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 

vulnerabilidade; e•Não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade 

Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de 

assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória, bem 

como a remuneração advinda de contrato de aprendizagem.Pois bem. 

Considerando o disposto, o presente feito necessita da realização de 

Laudo Socioeconômico para a aferição da condição de miserabilidade do 

grupo familiar e da situação de vulnerabilidade da autora, o que verifico 

que até o presente momento ainda não havia sido determinado. Segundo o 

Enunciado n.º 50 do FONAJEF: “Sem prejuízo de outros meios, a 

comprovação da condição socioeconômica do autor pode ser feita por 

laudo técnico confeccionado por assistente social, por auto de 

constatação lavrado por Oficial de Justiça ou através e oitiva de 

testemunhas.”Para tanto, DETERMINO a realização de Estudo 

Socioeconômico na residência da requerente pela psicóloga e a assistente 

social credenciadas nesta comarca, para fins de apuração da 

vulnerabilidade e situação socioeconômica na qual a requerente está 

inserida.O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação do 

laudo/estudo circunstanciado será de 20 (vinte) dias. Com a entrega do 

laudo socioeconômico, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem a 

respeito do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias.Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144219 Nr: 1473-60.2018.811.0017

 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: Francisca Oliveira de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Viana Dari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 16:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 2058-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Altino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito requerido às fls. 106/107, até o dia 

27 de dezembro de 2018.

 Após, decorrido o prazo, manifeste-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140762 Nr: 2940-11.2017.811.0017

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa dos Reis Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Puro Center Comércio de Filtros Inteligentes 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Alves de Carvalho Vaz 

- OAB:22327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a consignação dos valores apresentados, 

devendo a requerente efetuar o depósito judicial da quantia atualizada às 

fls. 24 mediante expedição de guia para efetivação do depósito em conta 

judicial. Defiro a tutela de urgência ainda para determinar que o Cartório do 

2º Oficio desta cidade proceda à baixa das restrições relativas aos 

protestos mencionados em nome da consignante, após o depósito judicial, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).Nesse passo, 

cite-se a parte consignada, para, querendo, levantar o depósito ou 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 

542. Inciso II do CPC.Em tempo, defiro as benesses da assistência 

judiciária gratuita.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15758 Nr: 683-28.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serra Nova Construção Civil e Transporte Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Vistos, etc.

A parte autora manifestou-se nos autos, requerendo que fosse dado início 

a fase de cumprimento da sentença (fls. 159/160).

 Ocorre que, referida peça processual não atendeu ao disposto no artigo 

524 do CPC.

 Diante disso, intime-se a parte autora, ora exequente, para que apresente 

o requerimento de cumprimento da sentença devidamente acompanhado 

de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, atentando-se ao 

disposto no caput e incisos II, III e IV, do artigo 524 do CPC.
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Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 9783 Nr: 14-62.2004.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Moura da Silva, Leonardo Duarte, 

Adelino Aguilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A/MT

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 9783

Vistos etc.

Em atenção à certidão de fl.535, vislumbro que o valor recolhido às 

fls.530/532 corresponde à soma da fiança paga pelos 03 (três) réus, 

quais sejam Vilson Moura da Silva (R$ 180.00, fl.122-v), Leonardo Duarte 

(R$ 180.00, fl.85-v) e Adelino Aguilar (R$ 180.00, fl.84-v), pelo que 

determino a restituição da fiança depositada, correspondente à cota parte 

de cada um, isto é, o valor deverá ser dividido em 03 (três) partes, cujo 

resultado será transferido nas contas fornecidas por eles nestes autos 

(fls.523/525).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52097 Nr: 230-08.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pantalião, Claudiomar Matias dos 

Santos, Adilson Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados ALEXANDRE 

PANTALIÃO, CLAUDIOMAR MATIAS DOS SANTOS E ADILSON GOMES DE 

SOUZA, devidamente qualificados, pela ocorrência da prescrição virtual 

da pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constante no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade e retificações necessárias.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. 

R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 27 de junho de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-61.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de designar 

conciliação para o dia 27/08/2018, às 09:00hs.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-19.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimá-lo da 

audiência conciliação designada para o dia 20/08/2018 09:15 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-04.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000082-04.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 12.611,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: avenida beira 

rio, sn, indefinido, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) 

ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. OBJETO: 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimá-lo da 

audiência conciliação designada para o dia 20/08/2018 09:30 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO. PORTO ESPERIDIÃO, 

9 de julho de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) 

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: 1000083-86.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimá-lo da 

audiência conciliação designada para o dia 20/08/2018 10:45min JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-56.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimá-lo da 

audiência conciliação designada para o dia 20/08/2018 11:30 min JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-41.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 20/08/2018 11:45 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-23.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (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. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por RONALDO MATEUS em face de CEMAT - CENTRAL ELÉTRICA 

MATROGROSSENSE. No caso, não havendo vício procedimental que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a 

necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais ao mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil. A parte autora afirmou que é consumidor da impetrada na 

Unidade Consumidora n. 13186839, e que fora interrompido o fornecimento 

de energia elétrica, por haver débitos referentes às faturas com 

vencimento em 27/08/2012 e 25/09/2012 tendo ocorrido o inadimplemento 

em função de problemas financeiros. Afirmou que o corte no fornecimento 

ocorreu sem notificação prévia, e, após ter ciência do ocorrido, efetuou o 

pagamento das faturas em atraso, tendo havido o religamento da energia 

apenas no dia seguinte. Em contestação a empresa ré afirma que o corte 

no fornecimento ocorreu em razão de débitos, e que o Requerente estava 

ciente da possibilidade da suspensão de energia elétrica, haja vista que, 

na fatura do mês 09/2012 continha o reaviso referente à conta vencida do 

mês anterior. (comprova o alegado em documento de mov. 16.1). 

Asseverou ainda que a Requerente só efetuou o pagamento da fatura 

após 1 (um) mês e 11 (onze) dias da data do vencimento, após a 

suspensão de energia elétrica. Tratando-se de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito do autor, 

nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Dessa forma, observa-se que o 

reclamante afirma estar inadimplente em razão de problemas financeiros, o 

que não justifica, contudo, o inadimplemento das faturas que estão em 

conformidade com seu consumo, uma vez que o serviço não é gratuito, 

havendo necessidade de pagamento das respectivas faturas por parte do 

usuário. A reclamada trouxe aos autos a comprovação de que houve 

notificação da possibilidade de corte junto à fatura de setembro/2012, que 

continha o reaviso referente à conta vencida do mês anterior. Com efeito, 

a norma processual civil encartada no artigo 330, além de distribuir o ônus 

da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, 

ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que ?[a] consequência do não-desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolviturreus).? (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Quanto ao corte no fornecimento 

de energia, a jurisprudência do Superior tribunal de justiça entende que 

não obstante seja inadmissível no caso de débitos antigos (que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança), é considerada legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio: "ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013)." Desta feita, e considerando que o caso exposto trata de 

corte de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento de 

dívida atual, relativa ao mês do consumo, em decorrência da ausência de 

pagamentos, entendo que não praticou a reclamada ato ilícito a ser 

indenizável. Ademais, o cerne da controvérsia não diz somente com a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, mas também com a 

demora no restabelecimento após a solicitação de religação do serviço. O 

prazo para religação de energia é regulamentado no artigo176, I, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010, sendo ele de 24h (vinte e quatro 

horas). Por meio de afirmativa do próprio autor, na petição inicial, que 

relatou ter sido a energia religada no dia seguinte ao pagamento, observo 

que não restou configurada a violação da referida norma. Por fim, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado, não 

vislumbro conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um 

direito, pois é cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a 

suspensão dos serviços. Assim, não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte 

autora e declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no 

artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas, tampouco em 

honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Defiro o 

benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Sentença 

registrada e publicada eletronicamente nesta data. Ficam as partes 

intimadas via PROJUDI. Porto Esperidião/MT, 27 de janeiro de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-23.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por RONALDO MATEUS em face de CEMAT - CENTRAL ELÉTRICA 

MATROGROSSENSE. No caso, não havendo vício procedimental que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a 

necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais ao mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil. A parte autora afirmou que é consumidor da impetrada na 

Unidade Consumidora n. 13186839, e que fora interrompido o fornecimento 

de energia elétrica, por haver débitos referentes às faturas com 

vencimento em 27/08/2012 e 25/09/2012 tendo ocorrido o inadimplemento 

em função de problemas financeiros. Afirmou que o corte no fornecimento 

ocorreu sem notificação prévia, e, após ter ciência do ocorrido, efetuou o 

pagamento das faturas em atraso, tendo havido o religamento da energia 

apenas no dia seguinte. Em contestação a empresa ré afirma que o corte 

no fornecimento ocorreu em razão de débitos, e que o Requerente estava 

ciente da possibilidade da suspensão de energia elétrica, haja vista que, 

na fatura do mês 09/2012 continha o reaviso referente à conta vencida do 

mês anterior. (comprova o alegado em documento de mov. 16.1). 

Asseverou ainda que a Requerente só efetuou o pagamento da fatura 

após 1 (um) mês e 11 (onze) dias da data do vencimento, após a 

suspensão de energia elétrica. Tratando-se de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito do autor, 

nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Dessa forma, observa-se que o 

reclamante afirma estar inadimplente em razão de problemas financeiros, o 

que não justifica, contudo, o inadimplemento das faturas que estão em 

conformidade com seu consumo, uma vez que o serviço não é gratuito, 

havendo necessidade de pagamento das respectivas faturas por parte do 

usuário. A reclamada trouxe aos autos a comprovação de que houve 

notificação da possibilidade de corte junto à fatura de setembro/2012, que 

continha o reaviso referente à conta vencida do mês anterior. Com efeito, 

a norma processual civil encartada no artigo 330, além de distribuir o ônus 

da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, 

ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que ?[a] consequência do não-desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolviturreus).? (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Quanto ao corte no fornecimento 

de energia, a jurisprudência do Superior tribunal de justiça entende que 

não obstante seja inadmissível no caso de débitos antigos (que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança), é considerada legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio: "ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013)." Desta feita, e considerando que o caso exposto trata de 

corte de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento de 

dívida atual, relativa ao mês do consumo, em decorrência da ausência de 

pagamentos, entendo que não praticou a reclamada ato ilícito a ser 

indenizável. Ademais, o cerne da controvérsia não diz somente com a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, mas também com a 

demora no restabelecimento após a solicitação de religação do serviço. O 

prazo para religação de energia é regulamentado no artigo176, I, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010, sendo ele de 24h (vinte e quatro 

horas). Por meio de afirmativa do próprio autor, na petição inicial, que 

relatou ter sido a energia religada no dia seguinte ao pagamento, observo 

que não restou configurada a violação da referida norma. Por fim, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado, não 

vislumbro conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um 

direito, pois é cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a 

suspensão dos serviços. Assim, não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte 

autora e declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no 

artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas, tampouco em 

honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Defiro o 

benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Sentença 

registrada e publicada eletronicamente nesta data. Ficam as partes 

intimadas via PROJUDI. Porto Esperidião/MT, 27 de janeiro de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº: 80100050820138110098 Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ADELAIDE MARIA PANIN 

RAMOS em face de CEMAT - CENTRAL ELÉTRICA MATROGROSSENSE. 

No caso, não havendo vício procedimental que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais ao mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. A parte 

autora afirmou que é consumidor da impetrada na Unidade Consumidora n. 

9452206, e que fora interrompido o fornecimento de energia elétrica, por 

haver débitos referentes às faturas com vencimento em 27/08/2012 e 

25/09/2012 tendo ocorrido o inadimplemento em função de problemas 

financeiros. Afirmou que o corte no fornecimento ocorreu sem notificação 

prévia, e, após ter ciência do ocorrido, efetuou o pagamento das faturas 

em atraso, tendo havido o religamento da energia apenas no dia seguinte. 

Em contestação a empresa ré afirma que o corte no fornecimento ocorreu 

em razão de débitos, e que o Requerente estava ciente da possibilidade 

da suspensão de energia elétrica, haja vista que, na fatura do mês 

09/2012 continha o reaviso referente à conta vencida do mês anterior. 

(comprova o alegado em documento de mov. 17.1). Asseverou ainda que 

a Requerente só efetuou o pagamento da fatura após 42 (quarenta e dois) 

dias da data do vencimento, após a suspensão de energia elétrica. 

Tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência 

do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à parte reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 
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é fato extintivo de direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 

Dessa forma, observa-se que a reclamante afirma estar inadimplente em 

razão de problemas financeiros, o que não justifica, contudo, o 

inadimplemento das faturas que estão em conformidade com seu 

consumo, uma vez que o serviço não é gratuito, havendo necessidade de 

pagamento das respectivas faturas por parte do usuário. A reclamada 

trouxe aos autos a comprovação de que houve notificação da 

possibilidade de corte junto à fatura de setembro/2012, que continha o 

reaviso referente à conta vencida do mês anterior. Com efeito, a norma 

processual civil encartada no artigo 373 além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que ?[a] consequência do não-desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolviturreus).? (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Quanto ao corte no fornecimento 

de energia, a jurisprudência do Superior tribunal de justiça entende que 

não obstante seja inadmissível no caso de débitos antigos (que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança), é considerada legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio: "ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013)." Desta feita, e considerando que o caso exposto trata de 

corte de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento de 

dívida atual, relativa ao mês do consumo, em decorrência da ausência de 

pagamentos, entendo que não praticou a reclamada ato ilícito a ser 

indenizável. Ademais, o cerne da controvérsia não diz somente com a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, mas também com a 

demora no restabelecimento após a solicitação de religação do serviço. O 

prazo para religação de energia é regulamentado no artigo 176, I, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010, sendo ele de 24h (vinte e quatro 

horas). Por meio de afirmativa do próprio autor, na petição inicial, que 

relatou ter sido a energia religada no dia seguinte ao pagamento, observo 

que não restou configurada a violação da referida norma. Por fim, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado, não 

vislumbro conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um 

direito, pois é cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a 

suspensão dos serviços. Assim, não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte 

autora e declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no 

artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas, tampouco em 

honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Defiro o 

benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Sentença 

registrada e publicada eletronicamente nesta data. Ficam as partes 

intimadas via PROJUDI. Porto Esperidião/MT, 27 de janeiro de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)
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Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARAIS proposta por 

ANTÔNIO DA SILVA BONFIM em desfavor de VIVO S/A (TELEFÔNICA 

BRASIL S/A). No caso, não havendo vício procedimental que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais ao mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Não obstante a parte reclamada tenha alegado 

preliminarmente, a inépcia da petição inicial, bem como a incompetência do 

Juizado Especial Cível diante do Enunciado 139 do Fonaje, entendo não 

acolher a primeira alegação por entender estar a petição inicial 

minimamente instruída (nos moldes do princípio da simplicidade e 

informalidade, conforme determina a Lei 9.099/95) e, por conseguinte, 

considerar tratar o referido enunciado de tema diverso do da presente 

demanda. Com efeito, a solução do litígio não se mostra complexa, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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, 

consideradas as exceções. A parte autora move a presente ação de 

rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais contra a 

empresa ré, alegando que vem enfrentando transtornos com a sua linha 

telefônica móvel, em virtude de interrupções que o impossibilitam de 

receber e realizar chamadas. Em sede de contestação, no mérito, a parte 

reclamada refutou as alegações iniciais, juntando extrato de Relatório de 

chamadas na qual demonstra a utlização da linha telefônica. Ainda, afirma 

não estar configurado dano moral. Analisando detidamente os autos, 

mormente as provas apresentadas em contestação, verifico que a 

reclamada comprovou suficientemente que a linha telefônica funcionou 

normalmente entre 01/01/2013 e 13/05/2014, tanto que no detalhamento do 

Relatório de Chamadas (mov. 15.2) existem inúmeras ligações para 

telefone móvel. Ademais, a parte autora não trouxe detalhadamente o dia e 

hora dos problemas de mau funcionamento da linha telefônica, tampouco 

protocolo de atendimento a fim de dar "início à prova" acerca do afirmado. 

Não demonstrou, desta forma, sequer ter entrado em contato com a parte 

ré. Não configurado o ato ilícito por parte da reclamada e, por via de 

consequência, improcedente o pedido de danos morais, visto que este, 

cumulado com os demais requisitos, decorre daquele. Acerca do pedido 

de rescisão contratual, observo que a parte reclamada juntou em sede de 

contestação (mov. 15.1, pag. 14/15) comprovação de estar o referido 

contrato cancelado desde 28.06.2013. Assim, concluo que o pedido 

referente à rescisão contratual ter perdido seu objeto. No que tange ao 

pedido de repetição do indébito por cobrança nas faturas de "serviços de 

terceiro", observo que a parte reclamada não se eximiu do ônus 

comprobatório acerca do fato afirmado e comprovado pelo autor, não 

tendo justificado o porquê da cobrança ou com relação a qual serviço faz 

referência. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica 

repetição do indébito. A repetição em dobro do indébito requerida pela 

autora só tem lugar quando há o efetivo pagamento de quantia indevida. 

No caso em tela, a quantia indevidamente cobrada foi comprovadamente 

paga pela parte autora, portanto, merece ser acolhida a pretensão de 

ressarcimento, uma vez que houve cobrança de valor indevido 

correspondente à "serviço de terceiro" nas faturas com vencimento em 

janeiro, fevereiro e março de 2013 (respectivamente nos valores de R$ 

17,00, R$ 17,00 e R$ 18,34), conforme se depreende da análise dos 

documentos comprobatórios do alegado trazidos aos autos. Tampouco se 

pode admitir o enriquecimento ilícito por parte das reclamadas. Assim, 
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tendo a requerente comprovadamente efetuado o pagamento do valor 

cobrado indevidamente (que totaliza a quantia de R$ 52,34 - cinquenta e 

dois reais e trinta e quatro centavos), fica configurada a possibilidade de 

ressarcimento em dobro, no valor de R$ 104,68 (cento e quatro reais e 

sessenta e oito centavos). Considerando, assim, a divergência das 

alegações do autor na inicial e impugnação, ante as provas trazidas em 

contestação, vislumbro a ausência de verossimilhança na maior parte das 

alegações do autor, razão pela qual a procedência parcial dos pedidos é a 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados para o fim de CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte autora o valor de R$ 104,68 (cento e quatro reais e sessenta e oito 

centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir março de 2013 (evento 

danoso - Súmula 43 e 54, STJ) . Extingo o processo com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Porto Esperidião, 31 de janeiro de 2017. 
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Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARAIS proposta por 

ANTÔNIO DA SILVA BONFIM em desfavor de VIVO S/A (TELEFÔNICA 

BRASIL S/A). No caso, não havendo vício procedimental que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais ao mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Não obstante a parte reclamada tenha alegado 

preliminarmente, a inépcia da petição inicial, bem como a incompetência do 

Juizado Especial Cível diante do Enunciado 139 do Fonaje, entendo não 

acolher a primeira alegação por entender estar a petição inicial 

minimamente instruída (nos moldes do princípio da simplicidade e 

informalidade, conforme determina a Lei 9.099/95) e, por conseguinte, 

considerar tratar o referido enunciado de tema diverso do da presente 

demanda. Com efeito, a solução do litígio não se mostra complexa, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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, 

consideradas as exceções. A parte autora move a presente ação de 

rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais contra a 

empresa ré, alegando que vem enfrentando transtornos com a sua linha 

telefônica móvel, em virtude de interrupções que o impossibilitam de 

receber e realizar chamadas. Em sede de contestação, no mérito, a parte 

reclamada refutou as alegações iniciais, juntando extrato de Relatório de 

chamadas na qual demonstra a utlização da linha telefônica. Ainda, afirma 

não estar configurado dano moral. Analisando detidamente os autos, 

mormente as provas apresentadas em contestação, verifico que a 

reclamada comprovou suficientemente que a linha telefônica funcionou 

normalmente entre 01/01/2013 e 13/05/2014, tanto que no detalhamento do 

Relatório de Chamadas (mov. 15.2) existem inúmeras ligações para 

telefone móvel. Ademais, a parte autora não trouxe detalhadamente o dia e 

hora dos problemas de mau funcionamento da linha telefônica, tampouco 

protocolo de atendimento a fim de dar "início à prova" acerca do afirmado. 

Não demonstrou, desta forma, sequer ter entrado em contato com a parte 

ré. Não configurado o ato ilícito por parte da reclamada e, por via de 

consequência, improcedente o pedido de danos morais, visto que este, 

cumulado com os demais requisitos, decorre daquele. Acerca do pedido 

de rescisão contratual, observo que a parte reclamada juntou em sede de 

contestação (mov. 15.1, pag. 14/15) comprovação de estar o referido 

contrato cancelado desde 28.06.2013. Assim, concluo que o pedido 

referente à rescisão contratual ter perdido seu objeto. No que tange ao 

pedido de repetição do indébito por cobrança nas faturas de "serviços de 

terceiro", observo que a parte reclamada não se eximiu do ônus 

comprobatório acerca do fato afirmado e comprovado pelo autor, não 

tendo justificado o porquê da cobrança ou com relação a qual serviço faz 

referência. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica 

repetição do indébito. A repetição em dobro do indébito requerida pela 

autora só tem lugar quando há o efetivo pagamento de quantia indevida. 

No caso em tela, a quantia indevidamente cobrada foi comprovadamente 

paga pela parte autora, portanto, merece ser acolhida a pretensão de 

ressarcimento, uma vez que houve cobrança de valor indevido 

correspondente à "serviço de terceiro" nas faturas com vencimento em 

janeiro, fevereiro e março de 2013 (respectivamente nos valores de R$ 

17,00, R$ 17,00 e R$ 18,34), conforme se depreende da análise dos 

documentos comprobatórios do alegado trazidos aos autos. Tampouco se 

pode admitir o enriquecimento ilícito por parte das reclamadas. Assim, 

tendo a requerente comprovadamente efetuado o pagamento do valor 

cobrado indevidamente (que totaliza a quantia de R$ 52,34 - cinquenta e 

dois reais e trinta e quatro centavos), fica configurada a possibilidade de 

ressarcimento em dobro, no valor de R$ 104,68 (cento e quatro reais e 

sessenta e oito centavos). Considerando, assim, a divergência das 

alegações do autor na inicial e impugnação, ante as provas trazidas em 

contestação, vislumbro a ausência de verossimilhança na maior parte das 

alegações do autor, razão pela qual a procedência parcial dos pedidos é a 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados para o fim de CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte autora o valor de R$ 104,68 (cento e quatro reais e sessenta e oito 

centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir março de 2013 (evento 

danoso - Súmula 43 e 54, STJ) . Extingo o processo com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Porto Esperidião, 31 de janeiro de 2017. 

Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-55.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA MODESTO APRIGIO (REQUERENTE)

LUCAS BRUNNER APRIGIO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PORTO 

ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO RUA 

Juscelino Kubitschek, 49, Centro - PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Numero 

do Processo: 0010062-08.2015.811.0062 Polo Ativo: LUCAS BRUNNER 

APRIGIO GERMANO,RENILDA MODESTO APRIGIO Polo Passivo: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. Tendo as partes realizado 

composição amigável, consoante petição de movimento nº 20, 26 e 27, 

HOMOLOGO O ACORDO e JULGO EXTINTO o feito, com fulcro nos artigos 

924, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios na forma do 

art. 55 da lei 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 15 de julho de 

2016. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 456 de 478



Processo Número: 1000085-56.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DOS SANTOS (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 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000085-56.2018.8.11.0098; 

Valor causa: R$ 10.325,60; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA NILSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: OMNI FINANCEIRA 

S/A Endereço: AVENIDA DIONYSIA ALVES BARRETO, 26, - DE 502 AO 

FIM - LADO PAR, VILA OSASCO, OSASCO - SP - CEP: 06086-045 

Senhor(a): REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A A presente carta, extraída 

dos autos da ação abaixo identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) petição inicial cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20/08/2018 11:30min 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO. 

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). Poderá a parte reclamada apresentar Contestação no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência de Conciliação, será considerada 

citada independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 

Atenciosamente, PORTO ESPERIDIÃO, 9 de julho de 2018. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 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

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8730 Nr: 743-45.2004.811.0080

 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: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Alexandre Merighi - OAB:8180/MT, 

ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, Bassim Chakur Filho - 

OAB:106309, Fabiana Hernandes Merighi - OAB:9139/MT, Karina 

Bozola Grou - OAB:164.466/SP, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Ademais, a posteriori, foi decidido por este Juízo a suspensão da 

realização da perícia, visando coibir nulidades (fls. 394/396), tendo o Sr. 

Edivaldo apenas manifestado nos autos sobre os fatos ocorridos no feito 

após nova decisão deste Juízo determinando sua intimação. Desta forma, 

entendo que deve ser mantida a decisão de fl. 751 que determinou a 

integral devolução dos honorários periciais, uma vez que embora tenha o 

perito substituído alegado que teve gastos com o suposto início da perícia 

(locomoção, estadia, despesas e locação de veículo), não apresentou 

comprovantes ou notas fiscais a comprovar alegado.Sendo assim, com 

espeque no artigo 468 do CPC, o Sr. Edivaldo deverá restituir, no prazo de 

15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob 

pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) 

anos. Não ocorrendo a restituição voluntária, consigno que a parte que 

tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução 

contra o perito, na forma do artigo 513 e seguintes do CPC (cumprimento 

de sentença), com fundamento nesta decisão.Por conseguinte, determino 

o regular prosseguimento do feito, devendo as partes manifestarem, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, com relação à proposta de honorários 

periciais do perito nomeado por este Juízo (fls. 772/773), nos termos do 

artigo 465, parágrafo 3º, do CPC.Não havendo impugnação, intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, recolha os honorários 

periciais, sob pena de preclusão. Desde já, autorizo o pagamento de 

cinquenta por cento dos honorários a favor do perito no início dos 

trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue 

o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.Por fim, 

intime-se o perito para que informe a data do início dos trabalhos 

periciais.Intime-se, pessoalmente, o Sr. Edivaldo a respeito desta decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 1532-53.2018.811.0080

 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: LUCIANA MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 750-90.2011.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAPRI- AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE 

o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de 

pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$ 83.684,36 

(oitenta e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento 

da ação e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação.CONDENO o 

réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 10% 

do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31685 Nr: 108-52.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Gomes de Brito, CLEIDIANE OLIVEIRA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono do réu, Romário 

Gomes de Brito, para que manifeste se ainda tem interesse na realização 

da Perícia de fls. 839/840 oriundo da POLITEC, conforme manifestação 

retro do Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 2692-58.2014.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PELIZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Bom Futuro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO KONZEN STEIN - 

OAB:73374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36121 Nr: 446-39.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Pureza Guedes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 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 requerida para se manifestar acerca dos 

honorários periciais requeridos pelo Perito, juntado na referência 73, no 

prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 2582-98.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Nunes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido ministerial.

Intime-se o reeducando no endereço indicado, a fim de comparecer em 

audiência admonitória, a qual designo para 19/09/2018 as 15:30 horas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 31 de OUTUBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-12.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 31 de OUTUBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-94.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 31 de OUTUBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-79.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE DOMINGAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 31 de OUTUBRO de 2018, às 17:30 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.: 69080 Nr: 814-79.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 
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FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 47179 Nr: 302-04.2011.811.0053

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NRST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAC, VLLS, WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmundo da Silva Taques 

Junior - OAB:8463, Josiane Santos da Silva Taques - OAB:14669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6811-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido cautelar proposto por Nadia 

Regina Souza Taques em face de Antonio de Abreu Cardoso, Vera Lucia 

Leal Santos e Wilton Pereira Lima, com fulcro nos artigos 310 e art. 485, 

IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários de sucumbência aos advogados 

das Requeridas, que fixo em R$ 5.000,00, com amparo no artigo 85, § 8º 

do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 1495-49.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com 

indenização por danos morais e pedido liminar manejada por Nelson Dias 

de Oliveira em face de Claro S/A.

Foi prolatada sentença à Ref: 40.

O requerente postulou pelo cumprimento de sentença (Ref: 44), e, ainda 

interpôs recurso de apelação (Ref: 45).

 O requerido cumpriu espontaneamente a obrigação a qual foi condenado 

(Ref: 56).

Intimado para manifestar sobre seus pedidos (Ref: 52), o requerido 

postulou pela liberação dos valores (Ref: 57);

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, mister destacar que o requerido postulou, concomitantemente, 

pelo cumprimento de sentença, e, ainda, interpôs recursp de apelação.

Tradando-se de ações contraditórias, foi intimado, permanecendo silente. 

Não obstante, requereu a liberação dos valores depositados pelo 

requerido.

Assim, de se presumir (e o despacho assim determinou) que o requerido 

desistiu do recurso interposto.

Desta feita, mister a extinção deste feito, eis que realizado o pagamento 

pela parte requerida.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil 

aduz que a execução deve ser extinta quando satisfeita a obrigação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

movida por Nelson Dias de Oliveira em face de Claro S/A, nos termos do 

art. 924 II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas indevidas, sem honorários.

PROCEDA-SE a vinculação dos valores, com posterior liberação ao 

requerente.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Remetam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73732 Nr: 1440-64.2015.811.0053

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARGARIDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felecidade Conceição de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Schwarz de Mello 

Souza - OAB:6.748

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

decretar a interdição da requerida elecidade Conceição de Moraes, ao 

tempo em que nomeio como sua curadora Antonia Margarida de Moraes, 

para a prática dos atos civis da vida da interditanda, ficando limitada aos 

atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento de 

benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos 

ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de 

bens ou direitos do interditado. No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do interditando. Nos 

termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo Civil, a sentença 

de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do conselho 

nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impressa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o interditado poderá praticar autonomamente. O(A) curador(a) 

nomeado(a) deverá prestar o compromisso definitivo nos termos dos 

artigos 759 e seguintes do CPC. Sem custas nem honorários a deliberar. 

Após o transito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 977-20.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:23664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Maria do Carmo Cunha, 

objetivando a concessão de Beneficio previdenciário.

Considerando que a União Federal é parte ilegítima passiva nas lides que 

têm por objeto a discussão acerca dos benefícios assistenciais 

estabelecidos pela Lei nº 8.742/93 (LOAS), pois compete ao INSS a 

concessão, suspensão ou cassação dos aludidos benefícios, conforme 

julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. Em ação objetivando a revisão do 

valor mensal de benefício previdenciário, a legitimidade passiva para a 

causa é do INSS e não da União. (Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

TRF-4 - Agravo de Instrumento :5018958-72.2015.404.0000; Relator 

Rogerio Favreto; julgado em 14 de Julho de 2015)

INTIME-SE a parte Autora para proceder à emenda da inicial, nos termos 

do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86465 Nr: 982-42.2018.811.0053
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 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: LGFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos e Guarda, aforada por Lucas Gabriel 

França de Amorim, em face de Eder Carvalho de Amorim, devidamente 

qualificados nos autos.

Postula pela concessão de liminar para fixação provisória de alimentos e, 

no mérito, pugna pela ratificação da medida prévia.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Considerando a prova pré-constituída que nos dá conta que o Requerente 

é filho do demandado, bem como de que seus rendimentos são 

insuficientes para custear sua manutenção, todavia, inexistindo prova 

concreta acerca da renda mensal do Requerido, DEFIRO A LIMINAR 

aventada, para FIXAR a título de alimentos provisórios o valor equivalente 

à 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente 

correspondente à R$ 287,10 (duzentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos), devidos a partir da citação, devendo ser depositado/pagos até 

o dia 10 (dez) de cada mês e/ou diretamente a genitora da Requerente, 

mediante recibo.

Expeça-se o necessário à citação e intimação do Requerido para 

querendo contestar a presente, no prazo legal.

Intime-se, ainda, a Autora, por meio de seu(sua) advogado(a), bem como 

cientifique o Ministério Público.

 Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 Defiro também a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 

1.048, inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85635 Nr: 649-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. Fixo os 

honorários advocatícios em favor dos Advogadas Dativos em 05 (cinco) 

URH’s (R$ 4.482,55), para cada. Expeça-se o necessário.Ciência ao 

MP.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71237 Nr: 197-85.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: erika rodriguesda cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Vistos etc.

Diante do pedido de ref. 54, cadastre-se o feito como cumprimento de 

sentença.

Após, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o 

débito no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85961 Nr: 753-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARLEI ROCIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A execução de pensão alimentícia fixada em sentença faz-se nos 

próprios autos do processo de conhecimento, e não em nova ação (CPC, 

artigo 531, § 2º).

 Dê-se baixa, pois, do presente feito na distribuição, INTIMANDO-SE a 

advogada constituída nos autos para que proceda conforme dispõe o 

artigo 531, § 2º, do CPC, de modo a promover o cumprimento da obrigação 

diretamente no processo em que foram fixados os alimentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-63.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 1229-16.2016.811.0078

 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: SCHEFFER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS SOARES MARCZAK, MARCELINO 

LUIZ MARCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 460 de 478



OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da juntada de ofício de ref. 57, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74613 Nr: 2077-08.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco 

Volkswagen S/A em face de LKL Viagens e Turismo LTDA ME (CNPJ 

06.907.662/0001-26).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 91).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da empresa executada LKL 

Viagens e turismo LTDA ME (CNPJ 06.907.662/0001-26) no valor 

atualizado da execução (R$ 98.481,99) e, nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar disponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

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.

Às providências.

Sapezal/MT, 09 de julho de 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24275 Nr: 437-82.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVÍLIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI 

MASCARELLO, DEOCLÉCIO CORRADI, JUSSARA BERNADETE CRESPI 

CORRADI, LUCIANO LEORATTI, FERDINANDO ANTONIO MASCHIO, LEDA 

ALBERTI MASCHIO, SILVINO JOÃO BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JURACI PARZIANELLO, ELI 

MERCEDES GULLER PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:MT 17870, CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - OAB:4306-MT, 

ELVIS BITTENCOURT - OAB:19015, JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B/MT, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B - MT, ROBERTO SOLIGO - OAB:2464-B MS, RODRIGO 

SOLIGO - OAB:2464-B

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1.336/1.337v), 

arguindo a parte impugnante excesso na execução no valor de R$ 

42.671,27 em razão da aplicação do INPC para atualização do cálculo da 

dívida. Subsidiariamente aduz que ainda com aplicação do INPC existe 

excesso de execução no valor de R$ 5.404,86.

Da análise dos autos e do cálculo apresentado pela parte Exequente 

verifico que não merecem acolhimento os argumentos trazidos pelo 

impugnante.

De fato a atualização apresentada pelo exequente nas fls. 1.304v/1.305 

foi feita de acordo com os parâmetros fixados na sentença de fl. 866, não 

havendo razão para não utilização do INPC como índice para atualização 

do débito, visto que atualmente é tido como o índice que melhor atende a 

questão inflacionária da atualização de valores.

Nesse sentido trago o seguinte julgado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 

PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE 

A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA 

PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA 

PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 

TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. (...) Nesse contexto, em relação às 

situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC 

e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o 

fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da 

decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou 

inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos 

precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, 

desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices 

diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos 

em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. (...) 6. 

Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 

1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. 

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

Aplica-se no caso a multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, visto 

que a apresentação de impugnação não suspende o prazo para 

pagamento (art. 525, §6º, do CPC).

Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, ficando 

a parte executada obrigada ao pagamento do valor principal com 

incidência de multa de 10% e honorários de sucumbência de 10%, nos 

termos do art. 523, §1º, do CPC, perfazendo a quantia de R$ 354.133,32 

(trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e trinta e 

dois centavos).

Por fim, DEFIRO o pedido de penhora online formulado pela parte 

Exequente 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 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

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.

Às providências.

Sapezal/MT 06 DE JULHO DE 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71826 Nr: 1376-81.2012.811.0078

 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: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA EXPRESS COML LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT/3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE SELES BRITO - 

OAB:271.961

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a sentença, já transitada em julgado, 

determinou que a liquidação seria realizada por mero cálculo, consoante o 

art. 475-B do CPC, então vigente.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimem-se as 

partes para requerem o que de direito no de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Às providências.

Sapezal/MT,31 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 812-34.2014.811.0078

 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): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA, ESPÓLIO DE RAQUEL MOCHI SANTANA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO QUARESMA 

CASTRO - OAB:11913

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a sentença, já transitada em julgado, 

determinou que a liquidação seria realizada por mero cálculo, consoante o 

art. 475-B do CPC, então vigente à época.

“Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender 

apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da 

sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo. (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005)”

Destarte, descabida a alegação de fls. 108/109.

Intime-se a parte exequente nos termos do item IV da decisão de fls. 105.

Cumpra-se, às providências.

Sapezal/MT, 31 de maio de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73923 Nr: 1462-18.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS CORRADI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve pedido de redirecionamento da execução, 

indefiro o pedido constante à alínea “a” de fls. 85.

Remetam-se os autos à Fazenda Nacional para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 31 de maio de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1656-28.2007.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCI HELENA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:5024/MT, RICARDO DA SILVA MONTERIO - 

OAB:MT-3.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CARDOZO DE SOUSA 

- OAB:19071/O - MT, INDIAMARA CONCI DAL'MASO - OAB:MT 10.888

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimem-se as 

partes para requererem o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Às providências.

Sapezal/MT,31 de maio de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77450 Nr: 1609-10.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA CRUZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dispõe o art. 655, III, “a”, da CNGC:

“Art. 655. Incumbe ao oficial de justiça:

(...)

III - devolver o mandado judicial imediatamente após o seu cumprimento 

(CPC, art. 154, III), observando os prazos para seu cumprimento, sob pena 

de incorrer em falta grave:

 a) inexistindo expressa determinação legal ou fixação pelo Juiz, será de 

10 (dez) dias o prazo para cumprimento do mandado;”

O art. 658 da CNGC assim prevê:

“Art. 658. O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 

655, III, da CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade 

funcional do meirinho, acarretará a sua automática exclusão da 

participação da distribuição de novos feitos, mediante comunicação dos 

fatos que o gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de 

Mandados, conforme o caso, fará ao Cartório Distribuidor, sob pena de 

incorrer em falta funcional grave.

 § 1º A exclusão será por tempo indeterminado, e o oficial de justiça só 

voltará a participar da distribuição de novos feitos por decisão do Juiz da 

Comarca ou Vara, e depois de devolvidos todos os mandados em atraso, 

devidamente cumpridos, caso em que o Gestor judiciário ou o Chefe da 

Divisão da Central de Mandados comunicará a normalização da situação e 

a decisão do Juiz ao Cartório Distribuidor.

 § 2º Se a comunicação ao Cartório Distribuidor não for efetivada, ou, feita 

a comunicação, este não promover a exclusão do meirinho, a parte, ou 

seu advogado, poderá representar ao Juiz Diretor do Foro, que adotará as 

providências necessárias.

 § 3º Ocorrendo desídia reiterada do meirinho no cumprimento de 

mandados judiciais, sem a devida e necessária justificativa, a critério do 

Juiz do feito, deverá ser instaurado Processo Administrativo contra o 

servidor, para sua exclusão do serviço público”.

Desta forma, DETERMINO que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado, proceda com a sua devolução no prazo de 10 

(dez) dias devidamente cumprido, ou com justificativa para o seu não 

cumprimento, sob pena da aplicação das sanções previstas no art. 658 da 

CNGC, acima transcrito.

Aportando aos autos o mandado cumprido, manifeste-se a parte autora.

Intimem-se. Às providências.

Sapezal/MT, 31 de maio de 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito
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Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-34.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo 

executado, insurgindo-se quanto ao valor aferido no cálculo elaborado 

pela parte embargada, o qual embasa a presente execução. Instado à 

manifestação, o embargado se manifestou, informando que concorda com 

o cálculo apresentado pela parte embargante. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Tendo em vista que a parte exequente expressamente concordou 

com o cálculo elaborada pela Fazenda Pública Estadual, tem-se que resta 

superada a discussão que outrora se iniciou. Até mesmo porque, não há 

incidência de juros relativamente ao período que medeia a inscrição do 

precatório ou expedição do RPV e o efetivo pagamento do crédito. Já se 

viu que, nesse período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige 

que seja computada a correção monetária. Não deve, portanto, haver 

cômputo de juros entre a data da inscrição do precatório ou expedição de 

RPV a do efetivo pagamento. Forte em tais fundamentos, JULGO 

PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos nestes autos, para 

fins de HOMOLOGAR o CÁLCULO apresentado pela Fazenda Pública 

Estadual, para que passe, doravante, a embasar a execução movida por 

ABRAÃO LINCON DE LAET. Deixo de fixar condenação a título de custas e 

honorários, ante a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a 

fase recursal, certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-19.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo 

executado, insurgindo-se quanto ao valor aferido no cálculo elaborado 

pela parte embargada, o qual embasa a presente execução. Instado à 

manifestação, o embargado se manifestou, informando que concorda com 

o cálculo apresentado pela parte embargante. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Tendo em vista que a parte exequente expressamente concordou 

com o cálculo elaborada pela Fazenda Pública Estadual, tem-se que resta 

superada a discussão que outrora se iniciou. Até mesmo porque, não há 

incidência de juros relativamente ao período que medeia a inscrição do 

precatório ou expedição do RPV e o efetivo pagamento do crédito. Já se 

viu que, nesse período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige 

que seja computada a correção monetária. Não deve, portanto, haver 

cômputo de juros entre a data da inscrição do precatório ou expedição de 

RPV a do efetivo pagamento. Forte em tais fundamentos, JULGO 

PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos nestes autos, para 

fins de HOMOLOGAR o CÁLCULO apresentado pela Fazenda Pública 

Estadual, para que passe, doravante, a embasar a execução movida por 

ABRAÃO LINCON DE LAET. Deixo de fixar condenação a título de custas e 

honorários, ante a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a 

fase recursal, certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-18.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo 

executado, insurgindo-se quanto ao valor aferido no cálculo elaborado 

pela parte embargada, o qual embasa a presente execução. Instado à 

manifestação, o embargado se manifestou, informando que concorda com 

o cálculo apresentado pela parte embargante. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Tendo em vista que a parte exequente expressamente concordou 

com o cálculo elaborada pela Fazenda Pública Estadual, tem-se que resta 

superada a discussão que outrora se iniciou. Até mesmo porque, não há 

incidência de juros relativamente ao período que medeia a inscrição do 

precatório ou expedição do RPV e o efetivo pagamento do crédito. Já se 

viu que, nesse período, o §5º do art. 100 da Constituição Federal exige 

que seja computada a correção monetária. Não deve, portanto, haver 

cômputo de juros entre a data da inscrição do precatório ou expedição de 

RPV a do efetivo pagamento. Forte em tais fundamentos, JULGO 

PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos nestes autos, para 

fins de HOMOLOGAR o CÁLCULO apresentado pela Fazenda Pública 

Estadual, para que passe, doravante, a embasar a execução movida por 

ABRAÃO LINCON DE LAET. Deixo de fixar condenação a título de custas e 

honorários, ante a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a 

fase recursal, certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-50.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL REGINALDO JORGE (REQUERENTE)

CELSO CORREIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FRANCISCO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando que foi pleiteada a produção de prova 

em audiência por ambas às partes, DECIDO: I – DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 15:30 horas; II 

– Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, tal como já 

informado pelas partes às fls. 87 e fls. 89. III – INTIME-SE pessoalmente, na 

eventualidade de ter sido pleiteado o depoimento pessoal da parte; 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-48.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Eliseu da silva Batista (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando que foi pleiteada a produção de prova 

em audiência por ambas às partes, DECIDO: I – DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 16:30 horas; II 

– Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, tal como já 

informado pelas partes às fls. 87 e fls. 89. III – INTIME-SE pessoalmente, na 

eventualidade de ter sido pleiteado o depoimento pessoal da parte; 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto
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Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64088 Nr: 1720-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: marcos paulo correia pescara, MARCO AURELIO 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): marcio grei ferreira de assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877

 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 remessa 

ao Juízo de São Jose dos Quatro Marcos/MT, considerando o atual 

endereço para cumprimento, ante a natureza itinerante da deprecata, 

encaminhe-se e informe a origem. Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1287-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDEILSON SALES LOPES, JHEMISON 

CARNEIRO SILVA, RAFAEL ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

- OAB:9869/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 21011/O, JOSE 

AECIO PIRES SALOMÉ - OAB:OAB/TO 3111

 Autos nº: 1287-26.2016.811.0108 (Codigo 53416)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Credeilson Sales Lopes e Outros. AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (f.473 e 

489), intimem-se a Acusação e as Defesas dos réus para apresentar rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, 

nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. 

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de Julho de 2018

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-88.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

INES PIRES DOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000109-88.2017.8.11.0108. REQUERENTE: INES PIRES DOPP REQUERIDO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por Ines Pires Dopp em desfavor de Eletromóveis Martinello. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora, mesmo que de forma parcial. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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. A autora sustenta que 

adquiriu da ré um aparelho celular Lenovo G Vibe K5 Motorola, conforme 

NFe nº 085916 (id. 86822050) em data de 20.10.2016, pelo qual pagou 10 

(dez) parcelas iguais e sucessivas de R$ 126,00 (cento e vinte e seis 

reais). Relata que com um mês de uso o aparelho apresentou defeito 

técnico, sendo encaminhado para a empresa ré encaminha a assistência 

técnica, permanecendo por lá o aparelho por cerca de 60 (sessenta dias). 

Que após os 60 (sessenta) dias foi efetuada a troca do aparelho por 

outro, que logo apresentou defeito, permanecendo dessa vez por 45 

(quarenta e cinco dias) na assistência técnica. Que após os dissabores a 

ré restituiu o valor do aparelho. Requereu a devolução do valor atualizado 

e em dobro ou outro produto em perfeita condições de uso além da 

indenização em danos morais. Em sua contestação alega a ré que o valor 

pago pelo aparelho foi restituído devidamente atualizado em data de 

29.6.2017 mediante depósito anexado ao processo no id. 9796870, que 

não deve haver a devolução em dobro vez que tal situação se refere a 

pagamento indevido, e que o fato não passa de mero aborrecimento, não 

havendo dano moral a ser indenizado. Em que pese as alegações da parte 

ré, esta, embora tenha feito o ressarcimento do valor pago pela ré de 

forma atualizada o prazo para a solução do problema ultrapassou em 

muito o disposto no artigo 18 e parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor, chegando a mais de 7 (sete) meses para restituir o valor. 

Considerando os transtornos da ré que se viu impossibilitada de utilizar o 

aparelho telefônico após um mês de uso e devido o fato de esperar por 

mais de sete meses para que houvesse a solução de seu problema tenho 

que a indenização por danos morais é a medida que se impõe. Quando ao 

dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, uma vez que a consumidora buscou a reparação 

de seu aparelho através de assistência técnica autorizada junto a ré, e, 

decorridos mais de sete meses não havia solucionado problema, seja 

através do conserto do aparelho, seja através da restituição do valor 

pago. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 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. Comprovada a restituição do valor pago pelo 

aparelho não há que decidir sobre a restituição do valor pago pelo 

produto. Não havendo comprovação da má-fé, indevida a restituição em 

dobro. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

no pedido inicial para o fim de CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do 
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STJ) e juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso e o faço com 

resolução do mérito a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

28 de junho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

decisão/sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-60.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000085-60.2017.8.11.0108. REQUERENTE: MARIA NEIDE DA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos e analisados. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Protesto c/c Concessão de 

Tutela de Urgência com o Fim de Exclusão do Nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Maria 

Neide da Costa Marques em desfavor de Omni S/A Crédito Financiamento 

e Investimento, sob o argumento de que a autora ao tentar realizar compra 

a prazo no comércio local recebeu a informação de que seu nome estava 

protestado no valor de R$ 1.286,41 (mil duzentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e um centavos) pela ré, débito que alega desconhecer. A ré por 

sua vez alega que o contrato original foi celebrado entre a autora e a 

Caixa Econômica Federal sendo a “Abertura de Conta e Adesão a outros 

Produtos e Serviços – Pessoa Física” nº 0000.4466.0010.0020.795-4 

referente a Contratação de Serviços Bancários e teria transferido seu 

crédito, de forma onerosa, para a ré, passando o contrato a ter a 

numeração 1.02278.0104809-15. Verifica-se que o processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise dos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência a fim de esclarecer 

pontos controvertidos. As provas trazidas nos autos pela parte ré não 

foram suficientes para esclarecer que tenha realmente recebido em 

cessão de crédito a dívida que a autora tinha junto a Caixa Econômica 

Federal, porém, já em sede de contestação a ré requereu a expedição de 

ofício a Caixa Econômica Federal solicitando a apresentação dos 

documentos referentes ao contrato nº 0000.4466.0010.0020.795-4 a fim 

de comprovar suas alegações. Isso porque tal documentação não estaria 

em poder da ré e sim da mencionada instituição, e conforme dispõe a 

regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Assim, determino a expedição de ofício a Caixa Econômica 

Federal agência de Tapurah/MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe a este juízo as cópias que possui referente ao contrato de 

Abertura de Conta e Adesão a outros Produtos e Serviços – pessoa 

física, contrato nº 0000.446.0010.0020.795-4, bem como dos débitos que 

possuía a autora para melhor análise da demanda. Decorrido o prazo, com 

a entrega dos documentos solicitados, digam as partes no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro a autora, depois a ré. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, voltem-se os autos para sentença. 

Intime-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

03 de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

decisão/sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-59.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

KLEWERTON JOSE BLOOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000098-59.2017.8.11.0108. REQUERENTE: KLEWERTON JOSE BLOOT 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e, devido o 

fato de tratar de matéria exclusivamente de direito, bem como a 

inexistência de vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. De toda forma, 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. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c com 

Danos Morais e Materiais proposta por Klewerton José Bloot em desfavor 

do Banco Bradesco S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva tendo 

em vista que a parte reclamada Banco Bradesco S/A é parte legitima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, eis que disponibiliza canais 

de auto atendimento pela internet, figurando como prestadora de serviço 

para o autor, que é titular e conta corrente e demais serviços prestados 

restando demonstrada a relação consumerista, portanto, não havendo que 

se falar em ilegitimidade passiva. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. 

O cerne da demanda encontra-se na alegação do autor que efetuou o 

pagamento de sua conta de energia no dia 23.10.2016, no valor de R$ 

216,64 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) via 

aplicativo de celular “APP” do réu e que passados alguns dias a 

fornecedora de energia compareceu em sua residência para efetuar o 

corte no fornecimento de energia pelo não pagamento. Ao verificar em seu 

extrato bancário o autor descobriu que o valor pago foi direcionado a 

Celpa/PA, também empresa de energia elétrica. Que em contato tanto com 

a Energisa como o réu nenhum dos dois solucionou a pendenga e o autor 

acabou efetuando novamente o pagamento da conta de energia em uma 

casa lotérica. O réu por sua vez alega em peça contestatória que somente 

disponibiliza o aplicativo para utilização, não sendo responsável pelos 

dados inseridos nele, que são feitos pela parte autora; que quando da 

utilização do aplicativo este solicita a confirmação dos dados inseridos 

antes de confirmar o pagamento. Ademais por se tratar de duas pessoas 

jurídicas distintas a Energisa e Celpa/PA tal erro se deve ao fato de haver 

provável erro ou na digitação do código de barras ou na emissão do 

código de barras, o que não é de responsabilidade do réu, que atua como 

intermediário na relção entre as partes. Em análise a demanda e aos 

documentos juntados no processo, não se encontra prova nenhuma das 

alegações do autor, o que conduz à conclusão da improcedência da 

pretensão. Diga-se, de passagem, que, o autor instrui a inicial juntando a 

conta de energia emitida pela Energisa, bem como parte de extrato de 

conta corrente que comprova o pagamento do valor de R$ 216,64 

(duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) à Celpa/PA 

(id. 8160520), o Comprovante de Transação Bancária também no mesmo 

valor e para o mesmo destinatário (id. 8160506) e por fim, outra conta de 

energia de sua titularidade com vencimento para o dia 13.1.2017 no valor 

de R$ 137,89 (cento e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) (id. 

8160662). Com os documentos anexados não há como estabelecer um 
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liame probatório de que o erro foi do réu. Assim, se o autor pretendia 

demonstrar que o erro foi cometido pelo réu, deveria ter carreado aos 

autos provas dessa situação, ex vi do que preconiza o inciso I do artigo 

373 do NCPC. Ora, aquele que pretende a declaração judicial de um direito 

que alega possuir, deve demonstrar a existência dos fatos que arrimam tal 

direito. Assim, no caso concreto, não tendo o autor se desincumbido do 

encargo que lhes era inerente, há que se reconhecer a improcedência da 

ação. Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgo 

improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de seu 

mérito. Sem custas nem honorários, nos termos do art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95, ficando, porém, condicionado o acesso ao juízo recursal ao 

pagamento de custas e demais despesas processuais, nos termos do 

parágrafo único do referido dispositivo legal. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT, 05 de 

julho de 2018. Fábia Cristina Walter. Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

decisão/sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-91.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ROQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010077-91.2015.8.11.0108. REQUERENTE: JURANDIR ROQUE DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relatividade Jurídica c/c Repetição 

de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Jurandir Roque 

dos Santos em desfavor de OI S/A. Inicialmente, afasto a alegação da ré 

de excludente de responsabilidade solidária prevista no artigo 14, § 3º, 

inciso II do Código de Defesa do Consumidor vez que o fornecimento dos 

serviços e o recebimento pelo pagamento dos mesmos é da alçada única 

e exclusiva da ré e não da instituição recebedora dos créditos. Posto isso, 

rejeito a exclusão suscitada. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 337 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que teve seu contrato de telefone fixo 

alterado de forma unilateral pela ré que agrupou no telefone fixo de 

titularidade da autora a empresa Bulhosa Sousa Endrigo LTDA, inscrita no 

CNPJ nº16.580.552/0001-56 sem que houve solicitação o que gerou 

aumento em sua linha telefônica, tendo o autor pago de forma indevida o 

valor de R$ 244,42 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos) e chegou a ter sua linha de telefone bloqueada e a inclusão de 

internet sem solicitação. O autor apresentou diversos protocolos de 

reclamação para a ré que não resolveu o problema. Requer ao final, a 

restituição do valor pago em dobro e indenização por danos morais. A 

liminar não foi concedida vez que a ré cessou com as cobranças desde o 

mês de fevereiro de 2015 e não mais bloqueou a linha do autor. Ademais, 

o autor no decorrer da instrução processual também não mais informou 

qualquer cobrança indevida ou bloqueio em sua linha de telefone. Por 

outro lado, com a contestação apresentada pela parte ré não veio nenhum 

documento que comprove tanto a solicitação de agrupamento da linha com 

a mencionada empresa como a solicitação de modificação do plano 

utilizado pelo autor. Pelo contrário, a contestação foi apresentada de 

forma extremamente genérica, carecendo de documentos que contrariem 

as alegações da parte autora, mormente porque a ré nem ao menos citou 

sobre o agrupamento da linha telefônica do autor. Vislumbro que a ré não 

provou a solicitação do agrupamento e que as cobranças além do valor 

que o autor tinha por costume de pagar, o valor aproximado de R$ 90,00 

(noventa reais) o foram feitos de forma indevida. Logo, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela ré, a procedência dos 

pedidos é a medida que se impõe. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte autora ao se deparar com o aumento de seu 

consumo mensal bem como com o agrupamento de sua linha telefônica 

sem solicitação e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à ré, que poderia 

ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Quanto ao pedido 

do pagamento em dobro do indébito, também restou comprovado o 

pagamento, desta forma, cabe a restituição do valor despendido para o 

pagamento das contas, contudo, de forma simples, pois não incide a 

hipótese do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do agrupamento da empresa Bulhosa Souza 

Endrigo LTDA CNPJ nº 16.580.552/0001-56 com a linha de telefone fixo 66 

3547-1104 de titularidade do autor, DETERMINAR a restituição do valor de 

R$ 244,42 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos) de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da 

data do pagamento e juros de mora de 1% a.m., e CONDENAR a ré a pagar 

ao autor a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da 

citação, o que faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

05 de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

decisão/sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal
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Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53106 Nr: 293-38.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. KUHNEN E CIA LTDA - ME, DAVID 

MIGUEL KUHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos indiciados D.M. KUHNEN 

E CIA LTDA-ME e DAVID MIGUEL KUHNEN, devidamente qualificados nos 

autos, em relação ao crime previsto no artigo 68 da Lei 9.605/98, o que 

faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c o artigo 109, 

V, ambos do Código Penal.Notifique-se o representante do Ministério 

Público.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.Terra Nova do Norte/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 794-07.2005.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ROGÉRIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LEANDRO COSTA TEIXEIRA, ANA 

MARIA TEIXEIRA, CLAUDIO JOSÉ COSTA TEIXEIRA, MARCIA MACHADO 

TEIXEIRA, CLARICE AMÉLIAMARTINS COTRIM TEIXEIRA, GILMAR TADEU 

COSTA TEIXEIRA, ANDRÉ DERÇO SANA, EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA SANA, ANTONIO CEZAR DOS SANTOS, 

IRENE DOS SANTOS, JOSÉ GEMILAKI, ANSELMO CALEGARO, EDNO 

CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:OAB/MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB-MT/3.277-A, FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - OAB: OAB/MT 

9.568-A, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9028-B, JOSE OSVALDO 

LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT Nº7.914, VALTER VICENTE LEON - OAB:4.146-A/MT, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

PARTE AUTORA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

adimplemento dos HONORÁRIOS PERICIAIS, no valor de R$ 119.851,80 

(cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta 

centavos) conforme estipulado na petição do perito juntado ás fls. 

631/634.

Informo ainda, que tal valor deverá ser recolhido mediante guia judicial na 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo tal 

documento ser encaminhado a este Juízo, com a respectiva identificação 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 1228-10.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:OAB/MT-14.865

 Vistos.

 Considerando o Ofício nº 282/2018-PJP, em que informa que o Promotor 

de Justiça estará usufruindo de folga compensatória nos dias 13 e 16 a 18 

de julho de 2018, designo nova data para a audiência de instrução, sendo 

o dia 19/09/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52247 Nr: 932-90.2013.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MALHEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39161 Nr: 269-15.2011.811.0085

 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: VALDEVIR GRANDO, ALICIA BERNARDINO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53458 Nr: 545-41.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EHFZ, RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, RONALDO PIRES DE ANDRADE - OAB:7994-A

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 520-33.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA ( FALECIDO), 
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MADALENA WEBER DE OLIVEIRA, JUNIOR JOSÉ DE OLIVEIRA, JILVANEI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE, ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fls. 150/151).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52800 Nr: 71-70.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR POLITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555/A, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61053 Nr: 459-65.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO KUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas, estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 18 de setembro de 2018, às 15:40 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64140 Nr: 629-03.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE CAMARGO DE PAULA PADUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21.097-O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar sobre o recebimento da presente ação, intime-se o 

patrono para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia de comprovante 

de residência da parte autora.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56806 Nr: 1160-94.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59396 Nr: 1071-37.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29846 Nr: 31-11.2002.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSE DE AZEVEDO - 

OAB:9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56991 Nr: 1271-78.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57201 Nr: 1372-18.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEALCINDO BRIZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas, estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 18 de setembro de 2018, às 15:20 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57207 Nr: 1376-55.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA DE CASTRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57863 Nr: 301-44.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI DE FÁTIMA FIGUEIRA BERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56258 Nr: 845-66.2015.811.0085

 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: SIANA KUFFEL ZARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58960 Nr: 876-52.2016.811.0085

 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 Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DIAS OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC e ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 
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para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39774 Nr: 848-60.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDILIA ZANROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39779 Nr: 853-82.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GENEZI DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE, ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fls. 181/183).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50185 Nr: 76-63.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE, ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fls. 96).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53068 Nr: 255-26.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE O PATRONO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

DIAS, REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Regularizada a representação processual, estando preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de 

sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE, ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fls. 166).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 
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artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53216 Nr: 374-84.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fls. 102/103).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53595 Nr: 649-33.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA SILVA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE ficando, neste caso, desde já homologado o 

cálculo apresentado pelo autor (fl. 116/117).

 Sendo assim, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 767-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 1270-30.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARIA PILGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55819 Nr: 638-67.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISLAINE DE ALMEIDA ARAÚJO, JOCILENE DE 

ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 1061-27.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRIA JUNGLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38895 Nr: 4-13.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU INOCENCIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Elizeu Inocencio Alves 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 110v).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fls. 99 ).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

Efetivado o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51831 Nr: 519-77.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DUTRA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56942 Nr: 1238-88.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BATTISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o(s) alvará(s) expedido(s), considerando a publicação do 

Provimento nº. 68, de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça e considerando que o levantamento do depósito poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do aludido 

Provimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51319 Nr: 1274-38.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ALVES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, ILAN GOLDBERG - 

OAB:58973/PR

 Vistos.

Trata-se de processo sentenciado em que a parte autora foi condenada 

ao pagamento das custas processuais (fls. 67 e verso).

Não recolhidas as custas, foram encaminhadas as certidões de débito ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT.

Às fls. 77/78 a parte autora alegou que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas judiciais sem prejuízo do seu sustento, aduzindo 

que faz tratamento contra câncer e encontra-se com limitações 

financeiras.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Decido.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora apresentou petição 

informando hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC, ficando suspensa a 

exigibilidade das custas.

Destarte, comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o deferimento dos 
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benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem como solicite-se a baixa 

de eventual protesto em nome de Maria Alves das Neves, referente a este 

processo.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 86-34.2017.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LOVISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADIR LOPES SOARES, GILVANA DEODATO 

DE SOUSA SOARES, JAIR LOPES SOARES, ROSANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - OAB:19013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 Diante do exposto, REMETAM-SE estes autos à VARA ESPECIALIZADA 

DE DIREITO AGRÁRIO da comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de 

competência fixada, nos termos do Provimento 004/2008/CM/MT e 

Resolução n. 006/2014/TP.PROCEDAM-SE as baixas de estilo, remetendo 

os presentes autos ao aludido juízo, grafando-lhe nossas melhores 

homenagens.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 04 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57496 Nr: 154-18.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARINA GARCIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Sendo assim, DESACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito da executada, razão por que HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 30/30-v.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.CONDENO a embargante 

ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses, 

equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo 

apresentado às fls. 30/30-v.Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do 

artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Retornando os autos e, não havendo impugnação, proceda-se 

esta Serventia do juízo os atos necessários para a expedição do alvará 

eletrônico, observando para tanto o disposto no artigo 1º do Provimento n. 

68, do Conselho Nacional de Justiça.Após o levantamento dos valores, 

INTIME-SE a parte embargada para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação 

integral.TRASLADA-SE cópia desta sentença aos autos principais de 

Código 36719.P.R.I.C.Com o trânsito em julgado, determino o 

desapensamento e, após, arquivem-se os autos procedendo às baixas e 

anotações pertinentes. ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 04 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 619-56.2018.811.0085

 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: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ISAQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo marca/modelo GM 

CORSA SED CL LIFE 1.0, ano de fabricação 2007, cor preta, chassi 

8AG S A 1 9 9 0 8 R 1 3 3 4 5 7  e  r e n a v a m  0 0 0 9 3 4 8 2 4 5 8 4 ,  p l a c a 

NJC-2579.NOMEIO, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário 

judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão.Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira a purgação da mora, realizando o 

pagamento integral da dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Terra Nova do Norte, 09 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64190 Nr: 647-24.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÕES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21.097-O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic 

standibus.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 26 de junho de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 540-77.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Analisando os autos em cognição sumária, verifica-se que não 

encontra-se aportados aos autos elementos basilares para o deferimento 

neste momento processual, posto que o valor, em tese, objeto do 

empréstimo consignado encontra-se depositado na conta da parte autora, 

necessitando a verificação da existência do contrato entabulado 

possivelmente entre as partes.Sendo assim, POSTERGO a análise da 

liminar para após a formação do contraditório.DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador.CITE-SE o requerido, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do 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.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 do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).Nos 

termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 
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expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Terra Nova do Norte, 

09 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63408 Nr: 272-23.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PEREIRA DE LIMA DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sendo assim, POSTERGO a análise da liminar para após a formação 

do contraditório.DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador.CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

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.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 do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 344).Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.Ciência ao 

MPE.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Terra Nova do Norte, 09 de julho de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 26/2018-Diretoria

 O Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati, Juiz de 

Direito em Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando as aplicações de provas do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior realizadas no dia 1º de 

Julho de 2018;

RESOLVE:

I - Convocar Extraordinariamente e Nomear a seguinte Comissão para 

correção das provas: Ana Rita Profeta da Cruz, Matrícula 21753; Bruno 

Assad de Lima, Distribuidor/Contador e Partidor, Matrícula 21802 e Monik 

Assad de Lima, Matrícula 21427.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 02 de julho de 2018.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Portaria nº 27/2018-Diretoria - torna público, em cumprimento ao disposto 

no Edital nº 014/2012/GSCP e Edital 01/2018, o Gabarito Definitivo do 

Processo Seletivo para Estagiários de Nível Médio e Superior desta 

Comarca.

* A Portaria nº 27/2018-Diretoria completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Sentença

Processo: 329-02.2017.811.0077 Código: 60654 Vlr Causa: R$ 455,48 

Tipo: Cível Espécie: Execução de Alimentos->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 Polo Ativo: JESSICA SILVA LIMA (Representante (requerente)), Cpf: 

03806579105, Rg: 2232305-8, Filiação: Sidney Neto Lima e Irais Martins da 

Silva, data de nascimento: 16/05/1990, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, lavradora, Endereço: Fazenda 3m, Gleba Pé de Galinha, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila BelaMT, CEP: 78245000, HEMANUELLY 

LIMA BORGES (Requerente), Cpf: 06204764195, Rg: 2.943.095-0, Filiação: 

Jessica Silva Lima e Cassio Borges Ferreira, data de nascimento: 

06/09/2011, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 

solteiro(a), Endereço: Endereço Não Informado.

Polo Passivo: CASSIO BORGES FERREIRA (Requerido(a)), natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Av. Modesto Vicente da Silva, S/n, 

Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 

CEP: 78245000, Complemento: Próximo a Creche Nova e

 SENTENÇA

Vistos em correição. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. P.R.I.C. e após, 

observadas as formalidades legais, arquive-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114939 Nr: 791-78.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Autos nº: 791-78.2017.811.0102

Código n°: 114939

Vistos em correição.

Diante da justificativa apresentada à ref. 70, DESIGNO nova audiência 

para interrogatório do acusado para o dia 04 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 

15HS00MIN.

INTIME-SE o acusado para comparecimento, constando a advertência de 

que o acusado deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, 

bem como as consequências do não comparecimento (artigo 367 do 

Código de Processo Penal).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 06 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114947 Nr: 795-18.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL CARDOSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 795-18.2017.811.0102

Código n°: 114947

Vistos em correição.

Analisando a resposta apresentada à ref. 66 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 16HORAS.

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, 06 de julho de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 2711-87.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ENRIQUE ITAÍ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 2711-87.2017.811.0102

Código n°: 119604

Vistos em correição.

Analisando a resposta apresentada à ref. 14 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 31 DE AGOSTO DE 2018 

ÀS 17HORAS.

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, 06 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100099 Nr: 315-16.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº 315-16.2012.811.0102

Código n°: 100099

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido à ref. 56.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 31 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 18HORAS, para inquirição da testemunha CLÁUDIO 

DA SILVA DE SOUZA. Intime-se a testemunha, por carta precatória, para 

comparecimento a solenidade, sob as penas da lei.

INTIME-SE o acusado e seu defensor para comparecimento a solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 06 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 1131-56.2016.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ANTONIO PEREIRA, MARIA DE LOURDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO SCHILLE, ANA LEITE CARAN SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FELIPE PORTUGAL - 

OAB:70096, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - OAB:22386/O, 

ÉRICO PRADO KLEIN - OAB:70041/PR

 Nessa perspectiva, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração. Destarte, 

ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120200 Nr: 68-25.2018.811.0102

 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: VALDENILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela 

parte autora, pelo que passo a dispor da parte omissa e contraditória na 

decisão atacada.a)DEFIRO os benefícios da justiça gratuita requerido pelo 

autor.b)CANCELO a suspensão dos autos determinada quando da análise 

da liminar.c)DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador da Comarca de Vera/MT.d)Após, INTIME-SE a parte requerente, 

na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123480 Nr: 1581-28.2018.811.0102

 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: Reinaldo Francisco da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pureza SA - Comércio Varejista de Produtos 

Alimentícios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, DEFIRO a antecipação de tutela, para determinar que a parte 

ré exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome do autor dos cadastros 

restritivos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00, 

limitada ao montante de R$ 10.000,00 (cinco mil reais). DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 2356-77.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2356-77.2017.811.0102

Código n. 118776

Vistos em correição.

Trata-se de ação de modificação de guarda com pedido de tutela de 

urgência antecipada proposta por Laércio Henrique Heemann, em face de 

Núbia Cristina Pereira Passos, objetivando a guarda da filha Priscila 

Eduarda Pereira Heeman, a qual era exercida pela requerida, ante acordo 

realizado pelas partes nos autos n° 982-04.2017.811.0102 (69559).

O presente feito originou-se na comarca de Tangará da Serra/MT, sendo 

remetido a esta comarca de Vera/MT, por ser este o atual domicílio da 

infante.

Realizado estudo psicossocial na residência do autor (ref. 20 e 22).

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela realização de audiência de 

instrução.
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Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que havia sido designada audiência de 

instrução e julgamento na comarca de Tangará da Serra/MT, antes do 

processo ser remetido a esta comarca, confirme decisão proferida à pág. 

145, tendo sido proferida decisão em audiência remetendo o processo, 

por conta do genitor da adolescente estar residindo nesta comarca.

 Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 11 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14HORAS, para a colheita de prova oral.

Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem rol 

de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser designada 

oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 455, § 4º, do 

CPC.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105932 Nr: 694-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITBF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA LANA CLETO PAVAN 

- OAB:2091

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte requerida, da redesignação da 

Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 31 de AGOSTO de 

2018, às 14h30min, neste Juízo. Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da 

(s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou 

intimar a testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de 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 (CPC, art. 455, § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123482 Nr: 1583-95.2018.811.0102

 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: JSK, JVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1583-95.2018.811.0102

Código nº: 123482

 Vistos em correição.

Trata—se de pedido de homologação de acordo, proposta por Jane 

Soares Konrad e Jhonatan Vieira Prates, referente à guarda, alimentos e 

visitas do menor Jhony Henrique Konrad Vieira.

 Todavia, verifico que pende a juntada de certidão de nascimento do 

infante, comprovando a filiação mencionada na inicial, bem como a 

complementação dos documentos pessoais dos requerentes, vez que 

apresentado somente foto e assinatura, sem os demais dados.

 Assim, INTIMEM-SE os requerentes para sanar a falha apontada, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento (art. 321, do CPC).

Apresentados os documentos, considerando que a causa envolve 

interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 

178, inciso II 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.

Vera/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67128 Nr: 25-40.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT- 5.465, evair fabiane - OAB:19939, LUIZ IORI - OAB:7865

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS DO INTEIRO TEOR DO 

OFÍCIO JUNTADO DIA 06/0/2018, CONFORME REF. 116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104880 Nr: 303-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:SC/9755, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Intimação dos Advogados das partes, para ciência do inteiro teor do 

Despacho proferido em 06/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123487 Nr: 1586-50.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1586-50.2018.811.0102

 Código n°: 123487

Vistos em correição.

Verifico que a exequente deixou de juntar os títulos executivos judiciais 

(art. 515, V, do CPC), que fundamentam a presente execução, 

apresentando somente os mandados de intimação da nomeação para 

atuar como advogado dativo, os quais não constituem titulo executivo 

judicial.

Assim, INTIME-SE a requerente para que apresente as certidões de 

crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda da inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC).
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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.

Vera/MT, 09 de Julho 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: 1000046-81.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALEX ANDRADE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 12/09/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 
VERDE 
             

                                           EDITAL n.18/2018-DF 

 
O EXCELENTISSIMO SENHOR DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE DIREITO 
E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de 
suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro 
de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público  o 
resultado final dos classificados do Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado para estudantes de Nível Médio 
 
 CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS NÍVEL MÉDIO 

    
CLAS. PTS CANDIDATO NASC 

1 35 RAFAEL GARCIA  BELLÓ   

2 33 JOÃO VITOR TERRES NONATO   

3 29 GABRIEL DA SILVA CARDOSO   

4 27 IEZA G.P.Z. MACHADO   

5 26 VITOR FERREIRA DA SILVA 01/10/2001 

6 26 INGRID LARISSA S. SOUZA 17/08/2002 

7 25 WIJRIEL LOPES FELICIANO GONÇALVES 24/11/2000 

8 25 CAIO AUGUSTO S. RIBEIRO 11/06/2001 

9 25 FERNANDA L.R. CORDEIRO 17/12/2001 

10 25 FRANCIELLY CRISTINI ZANÃO 27/12/2001 

11 25 KEVIN WILLIAN LINO DE ALMEIDA 21/12/2002 

12 24 DANIEL LUIZ C. DA SILVA 17/12/2001 

13 24 ABSALON ARTHUR CORTEZ  22/05/2002 

14 22 PAULO GAZZI JUNIOR 02/04/2001 

15 22 GABRIEL VEIRTZ DE SOUZA 16/08/2001 

16 22 MARIA EDUARDA DAL CARO 22/04/2002 

17 21 LAYANE VELOSO DE MORAIS   

18 20 VITOR WALLACE VITORIANO MARQUES   

Desc. XX YANDRO SILVA SANTOS   

Desc. XX VICTORIA ANDRESSA ALVES PIRES   

Desc. XX GABRIELA CRISTINA BOLDOI   
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Desc. XX BRENDA ELLEN S.CARVALHO   

Desc. XX EMMANOELY VITORIA CARDOSO   

Desc. XX DALETE RAQUEL BARBOSA   

Desc. XX MYLENA MORAIS NASCIMENTO   

 
 
Lucas do Rio Verde/MT, 27 de junho de 2018. 

 
 
 

Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 

Disponibilizado - 10/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10291 Caderno de Anexo - 3 de 12



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 
VERDE 
             

                                           EDITAL N.17/2018-DF 

 
O EXCELENTISSIMO SENHOR DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de suas 
atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 
2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o Gabarito 
Definitivo do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de 
Nível Médio. 

 
 

GABARITO PROVA ENSINO MÉDIO 
 

 A B C D       A B C D 
1 x         21 x    
2  x        22   x  
3  x        23    x 
4  x        24  x   
5    x      25  x   
6 Anulada         26    x 
7    Anulada      27 x    
8   x       28    x 
9   x       29  x   
10    x      30    x 
11    x      31 x    
12   x       32    x 
13   x       33  x   
14    x      34  x   
15  x        35 x    
16 x         36  x   
17 x         37  x   
18 x         38 x    
19  x        39 x    
20   Anulada       40  x   

 
 

 
Lucas do Rio Verde/MT, 27 de junho de 2018. 
 
 
 
Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

 
Autos nº 1782-02.2018.811.0011 – Código 259945 
 
 
EDITAL N.º 004/2018-CA 
 
De ordem da Excelentíssima Doutora EDNA EDERLI COUTINHO – Meritíssima Juíza de 
Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, em 
conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.05.2012, do Egrégio Tribunal de 
Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital 
nº 001/2018-CA de 15/05/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 
nº 10257, em 16/05/2018; o Edital n.02/2018-CA, deste Juízo, datado de 13/06/2018, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10275, em 14/06/2018 e o Edital 
n.03/2018-CA, deste Juízo, datado de 20/06/2018, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico nº 10281, em 25/06/2018, concernente ao Processo Seletivo para Cadastro de 
Reserva de Estagiários de Nível Superior em Tecnologia da Informação, para o Fórum da 
Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, pelo presente edital TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO 
DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, BEM COMO DOS GABARITOS 
PRELIMINARES DAS PROVAS REALIZADAS EM 07/07/2018. 
 

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO ACERTOS NOTA 
 

NIVEL SUPERIOR – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

1 001 ARIELTON SILVEIRA DA SILVA 35 8.75 
2 004 EDUARDO BISOLA DE MIRANDA 33 8.25 
3 005 RAFAEL NUNES BAZAN 33 8.25 
4 002 LUCAS ANACLETO DA SILVA 31 7.75 

 
 

GABARITO PRELIMINAR: NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
PORTUGUES RACIOCINIO LOGICO  CONHECIMENTOS 

GERAIS 
INFORMATICA 

01 – A 11 – C 21 – A 31 – D 
02 – D 12 – B 22 – C 32 – C 
03 – A 13 – D 23 – C 33 – D 
04 – D 14 – C 24 – B  34 – C 
05 – C 15 – A 25 – D 35 – C 
06 – D 16 – C 26 – D 36 – D 
07 – A 17 – B 27 – C 37 – A 
08 – B 18 – B 28 – A 38 – D 
09 – B 19 – D 29 – B 39 – C 
10 – B 20 – B 30 – D 40 – D 

 
1 – O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova 
deverá apresentá-lo nos dias 12 e 13 de julho de 2018. 
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2 – Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá apresentar o recurso na 
Diretoria do Fórum desta Comarca de Mirassol D´Oeste, na Av. Joaquim Cunha, n. 595, 
Bairro Alto da Boa Vista – Mirassol D´Oeste, no prazo legal. 
3 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a 
data do protocolo do recurso. 
4 – Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto. 
5 – O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
6 – Se o exame do recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
7 – Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D´Oeste, 
Estado de Mato Grosso, aos 9 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito  (9/7/2018).  
Eu, Lucimeire Monaski Friozi, Gestora Administrativo 3, digitei. Eu,_ (Fermino Castilho 
Junior), Gestor Geral, que o conferi e assino. 
 
Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito Diretora do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 
PROCESSO SELETIVO PARA  RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE  ENSINO 
MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR  EM DIREITO NA COMARCA DE ARAPUTANGA. 
 
EDITAL N. 04/2018/DF 

 
O EXMO SR. DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO – MM. JUIZ DE 
DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPUTANGA, no uso de suas 
atribuições legais torna público o Gabarito Provisório de Ensino Médio e Nivel Superior em 
Direito das provas realizadas no dia 01/07/2018, em conformidade com o Edital n. 01/2018-
DF, de 14  de maio de 2018, Publicado no Diário da Justiça n. 10258. 
 
 NÍVEL MÉDIO                                  NIVEL SUPERIOR DIREITO 

 
01 D 21 B     

 
 

01 C 21 D 
02 B 22 A 02 D 22 B 
03 A 23 D 03 A 23 D 
04 D 24 D 04 B 24 A 
05 B 25 B 05 B 25 Nula 
06 D 26 B 06 C 26 D 
07 C 27 C 07 D 27 B 
08 B 28 C 08 B 28 D 
09 B 29 D 09 C 29 A 
10 A 30 B 10 D 30 C 
11 B 31 C 11 A 31 C 
12 B 32 D 12 D 32 A 
13 A 33 B 13 B 33 B 
14 A 34 A 14 A 34 C 
15 D 35 C 15 C 35 B 
16 C 36 B 16 D 36 A 
17 C 37 A 17 B 37 C 
18 Nula 38 D 18 A 38 A 
19 Nula 39 A 19 C 39 B 
20 C 40 B 20 D 40 D 

 
Observação: 
1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova 
deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital. 
2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá fazê-lo por escrito ao Dr. Renato 
José de Almeida Costa Filho – MM Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca. 
3. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
4. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido; 
5. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 
 
Araputanga, 09 de julho de 2018. 
 
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  09-A /2018/DF 
 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIO A ASSOCIAÇÃO 
ESPÍRITA “ AMOR E CARIDADE ’’ DE DOM AQUINO. 
 
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro 
Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou 
(65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo FÓRUM DA 
COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e 
Diretora do Fórum, Doutora LAURA DORILÊO CÂNDIDO, e, do outro lado a 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA “AMOR E CARIDADE’’ DE DOM AQUINO, inscrita no 
CNPJ n° 01.831.652/0001-30, com sede na Avenida Pedro Celestino, sn – Cohab Mutum II – 
Vila Esportiva, CEP 78830-000, Centro, Dom Aquino/MT, neste ato representada pelo seu 
Presidente o Senhor  JODSON MAGALHÃES FERREIRA DE AMORIM, brasileiro, 
residente e domiciliada em Dom Aquino/MT, portadora da Cédula de Identidade n° 1801534-4 
-SSP/MT, e do CPF n° 024 917 231 31, doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto 
e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis abaixo 
relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento da entidade doadora, 
resolve doá-los a título gratuito: 
 

   
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
TOMBO 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

 
SITUAÇÃO 

 
01 

 
 
ESTABILIZADOR MAX 

 
040536 

 
 

2,00 

 
 
SUCATA 

 
01 

 
 
ESTABILIZADOR EXONTEC 

 
050974 

 
 

2,00 

 
 
SUCATA 

 
01 

 
 
ESTABILIZADOR CSTECH 

 
058349 

 
2,00 

 
SUCATA 

 
01 

 
ESTABILIZADOR RVR1000 

 
058339 

 
2,00 

 
SUCATA 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma 
vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 
274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS CIA Nº 
0151997-91.2016. 
Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 
cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
 
A presente doação atenderá à ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA “AMOR E CARIDADE’’ DE 
DOM AQUINO,  que tem por objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos 
servidores da Instituição demonstrando assim o interesse público da presente doação;  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 
Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação à escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 
base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 
considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 
as seguintes condições: 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto 
deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 
direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 
órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 
como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA UINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita no ato 
da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 
Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco Regulatório, e suas 
alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 
quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial 
para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 
 
Dom Aquino, 19 de fevereiro  de 2018. 
 
LAURA DORILÊO CÂNDIDO, 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
DOADOR 
 
JODSON MAGALHÃES FERREIRA DE AMORIM  
Presidente da Associação Espirita “Amor e Caridade” de Dom Aquino  
DONATÁRIO 
 
 
Testemunhas:  
 
Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 
     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
 
 

Portaria nº 27/2018-Diretoria 
  

O Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati, Juiz de Direito em 
Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
                       
Considerando que o único recurso apresentado foi indeferido por estar em desconformidade 
com as normas dispostas no Edital nº 014/2012/GSCP e Edital 01/2018;  

 
Considerando que a Questão 17 do Caderno de Questões – Nível Superior em Direito, por 
erro de digitação, não possui alternativa correta, a presente Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo, entende por tornar nula especificamente essa questão. Outrossim, analisando a 
Questão 19, a Comissão entende que a alternativa correta é a letra B e não a letra D, conforme 
constava no Gabarito Preliminar, portanto, deve-se alterar a alternativa para constar como 
correta a letra “B”. 

 
Considerando as aplicações de provas do Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado de Nível Médio e Superior realizadas no dia 1º de Julho de 2018, torna público, 
em cumprimento ao disposto no Edital nº 014/2012/GSCP e Edital 01/2018, o Gabarito 
Definitivo do Processo Seletivo para Estagiários de Nível Médio e Superior desta Comarca. 

 
                                     

GABARITO NÍVEL MÉDIO 
 
 

01 D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 NULA 
02 A 22 A 
03 A 23 D 
04 A 24 B 
05 A 25 D 
06 B 26 C 
07 B 27 NULA 
08 C 28 A 
09 B 29 C 
10 B 30 D 
11 C 31 A 
12 C 32 A 
13 D 33 C 
14 C 34 B 
15 A 35 NULA 
16 C 36 B 
17 A 37 B 
18 C 38 C 
19 B 39 D 
20 D 40 A 
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                                  GABARITO NÍVEL SUPERIOR 
 

01 C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 C 
02 D 22 D 
03 A 23 B 
04 B 24 D 
05 C 25 A 
06 B 26 D 
07 C 27 A 
08 B 28 B 
09 D 29 C 
10 B 30 B 
11 A 31 D 
12 D 32 A 
13 D 33 B 
14 B 34 A 
15 D 35 D 
16 B 36 A 
17 NULA 37 C 
18 C 38 D 
19 B 39 C 
20 C 40 A 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém no futuro possa alegar ignorância 
expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. 

 
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 09 de julho de 2018. 

 
 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal 
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